
Hönnun og 
arkitektúr
kennsluskrá
BA nám 

2016–2017

2
0

16
–

2
0

17



Hönnunar- og arkitektúrdeild

KennslusKrá
BA nám
2016–2017

Hönnunar- og arkitektúrdeild
listaHáskóla Íslands



Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands
Þverholt 11
105 Reykjavík
s. 545 2200
lhi@lhi.is

www.lhi.is

Útgefandi Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands 2016
Ritstjóri Ingibjörg Þórisdóttir
Prentvinnsla Oddi, umhverfisvottað fyrirtæki

FYrIrVArI
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um 
ófyrirsjáanlegar og nauðsynlegar breytingar

mailto:lhi@lhi.is
http://www.lhi.is/


efnisyfirlit

Hönnunar- og arkitektúrdeild 4

Kennsla og vinnustofur 5

Uppbygging náms – sameiginleg og 

þverfagleg námskeið 6

Flæðirit 7

Kennarar og starfsmenn 8

Þjónusta 10

Úr skólareglum 2015–2016 11

Nemendafélag 13

ARKITEKTÚR 14

Flæðirit 16

Fatahönnun 18

Flæðirit 20

Grafísk hönnun 22

Flæðirit 24

Vöruhönnun 26

Flæðirit 28

Námskeiðslýsingar 30

Mikilvægar dagsetningar 115

Einkunnaviðmið fræðagreina 116

Einkunnaviðmið vinnustofu 118

3



HönnunAr- og ArKIteKtúrdeIld

Hönnuðir og arkitektar hafa það hlutverk að breyta til batnaðar – að auka áþreifanleg og 
óáþreifanleg gæði. Hagnýtir eiginleikar hönnunar, fagurfræði og hugmyndafræði geta haft 
víðtæk áhrif á umhverfi og samfélag og koma við sögu oft á dag í lífi sérhverrar manneskju. 
Þar sem hönnun er breytingarafl til aukinna lífsgæða er mikil áhersla lögð á að nemendur 
takist á við þau málefni sem efst eru á baugi í samfélaginu. Miklu skiptir að beina athyglinni 
að staðbundnum aðstæðum í hnattrænu samhengi og að takast á við þær öfgar sem felast 
í því að búa í fámennu landi með víðáttumikilli og stórbrotinni náttúru. Hönnun snýst oft 
á tíðum um að koma auga á möguleikana í því sem hefur enn ekki átt sér stað. Nemendur 
eru því stöðugt hvattir til að leita nýrra lausna og leiða og leggja sérstaka rækt við frumleika, 
ímyndunarafl og gagnrýninn hugsunarhátt.

MArKMIÐ
Markmið hönnunar- og arkitektúrdeildar eru:

 ▸ að bjóða upp á metnaðarfullt nám og kennslu
 ▸ að þróa lærdómssamfélag kennara og nemenda
 ▸ að þróa þverfagleg samvinnuferli í hönnun
 ▸ að vinna að sjálfbærni
 ▸ að byggja upp rannsóknamenningu sem styður sameiginlega þekkingarsköpun
 ▸ að takast á við samtímaáskoranir í samfélaginu með aðferðafræði hönnunar
 ▸ að koma menningu hönnunar á framfæri sem hreyfiafli í samfélaginu
 ▸ að stuðla að uppbyggilegum breytingum í samfélaginu

Hönnun og arkitektúr ná yfir skapandi ferli sem byggir jöfnum höndum á rannsókn, rök-
hugsun, afstöðu, fagurfræði, innsæi og ímyndunarafli. Í hönnunar- og arkitektúrdeild er lögð 
áhersla á að nemendur kunni skil á fræðilegum forsendum hönnunar og geti út frá þekkingu 
sinni tekið ábyrga afstöðu til umhverfis og samfélags. Áhersla er lögð á að skilja sögulegt sam-
hengi fræðigreinanna sem námsbrautirnar tengjast og að bera fram nýjar spurningar um við-
eigandi gildissvið, gerð og framleiðsluferli í nútímasamhengi. Nýsköpun þarf því að ígrunda 
vel og setja í samhengi við kerfisbundna sjálfbærni, að því er varðar nýtingu auðlinda, fram-
leiðsluferla og lífsferil hráefna.

sAMstArF
Hönnun felur ávallt í sér samráð og samvinnu. Við hönnunar- og arkitektúrdeild er leitast við 
að efla samtal og samstarf við fjölbreyttan hóp fagaðila og leikmanna, enda er það mikilvægur 
hluti námsins. Kennarar deildarinnar hafa stofnað til samstarfs við fjölda samtaka, stofnana, 
fyrirtækja og innlendra og erlendra háskóla um þróun verkefna sem unnin eru í námskeiðum 
og rannsóknar- og/eða þróunarverkefnum. Samstarfslíkön eru margvísleg og í sífelldri þróun 
og mótun. Samstarf við mismunandi aðila veitir samræðu og samskiptum þann sess sem 
nauðsynlegur er í öllum samstarfstilraunum í sköpun og þverfaglegri hugsun.
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uM náMIÐ
Við hönnunar- og arkitektúrdeild eru í boði fjórar námsbrautir á BA stigi og ein námsbraut 
á MA stigi. Námsbrautir á BA stigi eru í arkitektúr, grafískri hönnun, fatahönnun og vöru-
hönnun.
BA nám í hönnun og arkitektúr er þriggja ára nám til 180 eininga. Námskeið skiptast upp í 
108 vinnustofu einingar, 54 einingar í fræðigreinum og 18 einingar í tækni. Nemendur ljúka 
að jafnaði 30 einingum á önn. Að loknu námi og tilskildum prófum og verkefnum hlýtur 
nemandi BA gráðu.

FYrstA ár
Fyrsta ár námsins felst í kynningu á viðfangsefnum og hönnunaraðferðum hverrar grein-
ar. Áhersla er lögð á hugmyndafræðilegan skilning og tæknilega færni sem birtast í fyrstu 
hönnunarverkum nemenda á vorönn. Nemendur dýpka skilning á eigin verkum og tileinka 
sér gagnrýnið og skapandi viðhorf á eigin verk og annarra. Í fræðigreinum er lögð áhersla á 
hönnunarsögu og menningarfræði auk fræðilegra rannsóknaaðferða. Í tækninámskeiðum 
kynnast nemendur notkun forrita og verklegri vinnu á verkstæðum.

AnnAÐ ár
Á öðru ári er aukin áhersla lögð á flóknari samfélagsleg viðfangsefni. Í námskeiðum eru ferli
samfélagsins rannsökuð og nemendur rannsaka hvernig megi hafa áhrif á tiltekna þætti í 
samfélaginu í stærra samhengi. Þverfagleg og skapandi vinnubrögð eru viðfangsefni sam-
eiginlegs námskeiðs allra deilda Listaháskólans um mitt árið og í lok árs vinna nemendur á 
bæði BA og MA stigi í deildinni að sameiginlegum verkefnum þar sem áhersla er á samstarf 
og að kanna möguleika hönnunar á að hafa inngrip í samfélagið. Sú vinna sem fram fer í 
vinnustofum er studd með faglegri umfjöllun í fræðinámskeiðum þar sem áherslan er á sam-
félagslega greiningu, sjálfbærni og þverfræðilegar nálganir. Auk þess fá nemendur innsýn og 
kennslu í hagnýtum þáttum er lúta að þeirra faggrein.

ÞrIÐJA ár
Á þriðja ári leggja nemendur áherslu á samþættingu hönnunar sem byggir á hugmynda-
auðgi, færni og þekkingu, og þess er vænst að þeir sýni sjálfstæði í eigin hönnun og verkefna-
stjórnun. Nemendur ígrunda eigin vinnu með gerð möppu um verk sín, skrifa hönnunar-
greiningu samhliða lokaverkefni, kynnast faglegu starfsumhverfi auk þess að skrifa fræðilega 
lokaritgerð. Náminu lýkur með útskriftarverkefni sem miðlað er á opinberum vettvangi.

KennslA og VInnustoFur

Kennsla fer fram í námskeiðum á vinnustofum, verkstæðum og í hefðbundnum kennslu-
stofum þar sem stuðst er bæði við einkaleiðsögn og hópleiðsögn, í fyrirlestrum, málstofum, 
umræðum og gagnrýni í smærri hópum auk tæknikennslu á verkstæðum deildarinnar.
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Frá kl. 08:30–12:10 sækja nemendur fræðinámskeið og tækninámskeið. Fræðigreinar eru 
mikilvægur þáttur námsins. Lögð er áhersla á gagnrýna og skapandi hugsun nemenda og 
að nemendur kunni skil á hugmyndafræðilegum forsendum hönnunar og sögulegu sam-
hengi faggreina. Kennsluaðferðir eru í formi fyrirlestra, umræðna og verkefnavinnu. Nem-
endur vinna stutt rannsóknar- og greiningaverkefni, kynna niðurstöður sínar í kynningum 
og stuttum fyrirlestrum og vinna með texta, m.a. í ritgerðarskrifum. Möguleiki er á að sækja 
fræðinámskeið úr öðrum deildum sem valnámskeið. Í tækninámskeiðum er boðið upp á 
sérhæfða þjálfun nemenda í samræmi við valda faggrein. Tækninámskeið fara fram bæði í 
hefðbundnum kennslustofum og á verkstæðum skólans í Þverholti og í Laugarnesi.

Frá kl. 13:00–16:40 sækja nemendur vinnustofur. Kennslu er skipt niður í mislöng námskeið 
og geta verið allt frá einni viku og upp í fimmtán vikna námskeið. Í vinnustofum er unnið 
að margvíslegum verkefnum sem tengjast hönnun undir leiðsögn umsjónarkennara nám-
skeiða. Hver nemandi fær úthlutað eigin vinnuaðstöðu og er ætlast til að nemendur stundi 
sína vinnu þar en kennarar koma reglulega á vinnustofu og leiðbeina með verkefni. Þarfir 
námskeiðsins ráða síðan hvernig unnið er í vinnustofunni en gerð er grein fyrir kennslufyrir-
komulagi og námsmati í upphafi hvers námskeiðs. Námskeiðum lýkur með yfirferðum þar 
sem nemendur kynna verkefni sín og taka þátt í umræðum með kennurum og utanaðkom-
andi gestum og öðrum nemendum.

uppBYggIng náMs – sAMeIgInleg og ÞVerFAgleg 
náMsKeIÐ

Uppbygging námskeiða allra námsbrauta er hliðstæð þar sem áhersla er á að vinnustofunám-
skeið, fræðinámskeið og tækninámskeið tali saman.

Grunnnám til BA gráðu er byggt upp með hliðsjón af hverri einstakri faggrein en í fjölbreyttu 
umhverfi og með áningarstöðum á námsferlinu þar sem færi gefst til að vinna að þverfagleg-
um verkefnum. Nám í arkitektúr, fatahönnun, grafískri hönnun og vöruhönnun veitir þjálfun 
í sérhæfðum aðferðum hverrar greinar fyrir sig en auk þess að tileinka sér hugmyndafræði 
eigin greina og að læra að beita viðeigandi aðferðarfræði vinna nemendur að verkefnum þvert 
á viðfangsefni í þverfaglegum námskeiðum, s.s. Kynning á fyrsta ári, Samtal á öðru ári sem er 
sameiginlegt námskeið þvert á allar deildir Listaháskólans og Together í lok annars árs sem 
er leitt af meistaranemendum í hönnun. 

Námið byggir ekki eingöngu á á fagþjálfun heldur einnig á fræðilegum grunni hugvísinda, 
félagsvísinda og raunvísinda. Í hönnunarferlinu læra nemendur þannig að vinna með fagur-
fræðileg, efnisleg, félagsleg, og umhverfisleg sjónarhorn svo dæmi séu nefnd. Sameiginleg 
fræðinámskeið allra námsbrauta eru Hönnunar og Samfélag I, II, III og IV. 
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KennArAr og stArFsMenn

deildarforseti
Sigrún Birgisdóttir, sigrunbirgis@lhi.is

arkitektúr
Steinþór Kári Kárason, prófessor og fagstjóri, steinthork@lhi.is
Massimo Santanicchia, lektor, massimo@lhi.is
Anna María Bogadóttir, aðjúnkt, annamboga@lhi.is

fatahönnun
Katrín M. Káradóttir, aðjúnkt og fagstjóri, katak@lhi.is
Linda Björg Árnadóttir, lektor, linda@lhi.is
Dainius Bendikas, aðjúnkt, dainius@lhi.is

grafísk hönnun
Birna Geirfinnsdóttir, lektor og fagstjóri, birnageirfinns@lhi.is
Lóa Auðunsdóttir, aðjúnkt, loaauduns@lhi.is
Atli Hilmarsson, aðjúnkt, atli@lhi.is

Vöruhönnun
Garðar Eyjólfsson, lektor og fagstjóri, gardareyjolfsson@lhi.is
Tinna Gunnarsdóttir, aðjúnkt, tinnag@lhi.is
Thomas Pausz, aðjúnkt, thomaspausz@lhi.is

fræðigreinar
Sigrún Alba Sigurðardóttir, lektor og fagstjóri, sigrunalba@lhi.is
Bryndís Björgvinsdóttir, aðjúnkt, bryndisbj@lhi.is
Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, aðjúnkt, gudbjorgr@lhi.is

Verkefnastjórar
Hallgerður Hallgrímsdóttir, hallgerdur@lhi.is
Rúna Thors, runathors@lhi.is
Skrifstofa verkefnastjóra er á kennarastofu á 5. hæð í Þverholti 11. Sími: 545 2223
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deildarfulltrúi
Hafdís Harðardóttir, hafdis@lhi.is
Skrifstofa deildarfulltrúa er á 5. hæð í Þverholti 11, sími 5452221

Deildarfulltrúi hefur umsjón með nemendaskrám deildarinnar,reglulegri uppfærslu þeirra, 
og miðlar upplýsingum til kennara og nemenda, skráningu nemenda í valáfanga og í leyfi. 
Einnig birtingu lokaeinkunna í námskeiðum.
Nemendur geta leitað til deildarfulltrúa til að fá upplýsingar um námsferil, einingamál, upp-
lýsingar um einstök námskeið, val námsgreina og endurupptöku og annað sem viðkemur 
almennum upplýsingum um námið.

Þjónustufulltrúi
Hreinn Bernharðsson, hreinnb@lhi.is
Skrifstofa þjónustufulltrúa er staðsett á 4. hæð í Þverholti 11.
Sími: 545 2202, GSM: 862 4471

Kennarar og nemendur geta leitað til þjónustufulltrúa vegna alls þess sem snýr að húsnæðis 
og tækjamálum bæði hvað varðar kennslurými og verkstæði deildarinnar. Þá hefur þjónustu-
fulltrúi umsjón með útláni á tækjum í eigu skólans, læstum skápum, lyklum o.þ.h. Móttaka 
gesta í samvinnu við verkefnastjóra og deildarforseta er á ábyrgð þjónustufulltrúa og deildar-
fulltrúa.
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ÞJónustA

AlÞJóÐAsKrIFstoFA
Alþjóðaskrifstofa LHÍ leggur áherslu á að aðstoða nemendur við að sækja um sem skiptinem-
ar í erlendum samstarfsskólum. Kynningarfundir eru haldnir reglulega í deildum skólans 
um tækifæri til skiptináms og starfsnáms, og möguleika á styrkjum. Ennfremur aðstoðar 
alþjóðaskrifstofa starfsfólk skólans við að undirbúa og sækja um styrki til starfsmanna- og 
kennaraskipta.
Alþjóðaskrifstofa Listaháskólans er staðsett á aðalskrifstofu skólans í Þverholti 11. Viðtalstími 
alþjóðaskrifstofu er mánudaga – fimmtudaga frá kl. 09.00 – 16.00.

BóKAsAFn
Bókasafn og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands er sérfræðisafn á sviði þeirra listgreina 
sem kenndar eru við skólann og er safnið stærsta listbókasafn landsins. Meginhlutverk 
safnsins er að veita nemendum og kennurum, auk annarra sem til skólans leita, aðgang 
að fjölbreyttu efni um listir og menningu, s.s. fræðibókum, tímaritum, myndefni, leikhand-
ritum, hljómplötum, diskum og nótnabókum en ekki síður að efla upplýsingalæsi nemenda 
og kennara með því að leiðbeina um notkun safnsins og aðstoða við leit að upplýsingum í 
rafrænum gagnasöfnum og á vefnum.
Bókasafnið er staðsett í Laugarnesi, Sölvhólsgötu og Þverholti. Opnunartímar eru 8.30 – 
16.00 í öllum húsum.

eFnIsKAup
Nemendur þurfa sjálfir að útvega sér efni vegna náms í hönnunar- og arkitektúrdeild.

AÐstAÐA
Listaháskóli Íslands starfar í þremur byggingum: Sölvhólsgötu 13 þar sem sviðslistadeild er til 
húsa auk tónlistardeildar, við Laugarnesveg 91 þar sem myndlistardeild og listkennsludeild 
eru staðsettar og í Þverholti 11 þar sem hönnunar- og arkitektúrdeild er auk aðalskrifstofu 
skólans. Sviðslistadeildin hefur einnig til umráða rými í Austurstræti 22. Allir nemendur fá 
úthlutað nemendakorti er gengur sem lykill að skólanum. Húsnæði skólans er opið frá kl. 
8.00 – 16.00 virka daga, en frá kl. 07.00 – 08.00, 16.00 – 01.00 og um helgar þarf að nota 
kortið sem lykil auk númerakóða sem nemendur fá einnig úthlutað. Frá kl. 01.00 – 08.00 er 
skólinn lokaður. Allar ferðir fólks um húsið eru rekjanlegar, mikilvægt er að nemendur hvorki 
láni kortin sín né kóða. Ef nemandi glatar nemendakortinu sínu þarf hann að greiða 10.000 
kr. fyrir nýtt kort sem fæst ekki endurgreitt þó eldra kortið finnist aftur.

prentun og lJósrItun
Nemendur fá á hverri önn úthlutað prent- og ljósritunarkvóta. Ef þeir fara umfram hann er 
hægt að kaupa viðbótarkvóta á aðalskrifstofu í Þverholti eða hjá þjónustufulltrúa í Laugarnesi. 
Upplýsingar um verð og staðsetningu prentara má finna á heimasíðu skólans.
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netÞJónustA
Í Listaháskólanum er þráðlaust net sem stendur öllum nemendum og gestum til boða. Við 
bókasafn í Þverholti er einnig nettengd almenningstölva.

InnrI VeFur og netFöng
Við innritun í LHÍ fá allir nemendur skólans úthlutað netfangi og lykilorði til notkunar á 
skólanetinu MySchool. Á MySchool geta nemendur nálgast upplýsingar um námið, ásamt 
því að skoða einkunnir sínar og námsferil. Nauðsynlegt er að tileinka sér notkun skólanetsins 
og uppfæra allar persónulegar upplýsingar jafnóðum. LHÍ netföng nemenda eru mikilvæg 
boðleið milli skólans og nemenda sem nemendum ber að nota. Við inngang fyrir framan 
skrifstofu þjónustufulltrúa í Laugarnesi er tafla sem notuð er til að koma daglegum skila-
boðum til nemenda. Einnig má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar á heimasíðu skólans þar 
sem jafnframt eru birtar fréttir af viðburðum og málefnum líðandi stundar.

úr sKólAregluM 2015–2016

Heildarreglur má finna á vefsíðu Listaháskólans, ásamt uppfærðum reglum fyrir 2016–2017.

skólaár, kennslumisseri og brautskráning
Skólaárið telst frá 1. ágúst til 31. júlí. Kennsluár skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri og 
vormisseri. Á kennslumisseri skulu eigi vera færri en 15 kennsluvikur, próf og leyfi koma þar 
til viðbótar. Vorútskrift Listaháskólans fer fram í júní. Nemendur þurfa að skrá sig fyrir 15. 
mars. Nemendur sem ekki hafa náð tilskildum einingafjölda til að útskrifast að vori geta sótt 
um brautskráningu að hausti eða miðjum vetri. Sækja þarf um haustútskrift eigi síðar en 1. 
september og eigi síðar en 15. desember fyrir vetrarútskrift. (18.gr.)

einingafjöldi og framvinda náms
Við skipulag náms við Listaháskólann er miðað við að ein eining (ECTS) jafngildi 25–30 
klukkustundum í vinnu fyrir nemandann. Miðað er við að nemandi ljúki að jafnaði 60 ein-
ingum á námsári, eða sem nemur 30 einingum á misseri. Nemandi er ábyrgur fyrir fram-
vindu eigin náms innan skipulagsramma skólans. (19. gr.)

Mætingar og ástundun náms – Bakkalárnám
Listaháskólinn gerir kröfu um fulla mætingu nemenda í kennslu. Kennurum ber að hafa 
yfirlit yfir ástundun nemenda og skrá mætingu þeirra.

Ef fjarvistir nemanda, þ.m.t. vegna veikinda, fara umfram fimmtung af heildarfjölda kennslu-
tíma í viðkomandi námskeiði telst hann fallinn í námskeiðinu. Sé um að ræða sérstakar og 
óviðráðanlegar aðstæður getur nemandi sótt um undanþágu frá þessari reglu til viðkomandi 
deildarforseta. (20 gr.)
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endurtekning á prófi eða verkefni
Standist nemandi ekki próf eða fellur í verkefni er honum heimilt að endurtaka það. Nemandi 
á eingöngu rétt á endurtöku hafi hann uppfyllt mætingarskyldu. Nemandi þarf að sækja um 
endurtöku eigi síðar en fimm dögum eftir birtingu einkunna. Verði endurtekningu prófs 
ekki komið við getur deildarforseti ákveðið um sambærilegt verkefni. Standist nemandi ekki 
endurtökupróf eða fyrirlagt sérverkefni verður hann að þreyta námskeiðið að nýju. Hafi nem-
andi staðist próf/verkefni getur hann óskað eftir, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, að fá að 
endurtaka prófið/verkefnið. Heimili deildarforseti endurtöku skal hún fara fram í næsta skipti 
sem viðkomandi próf er haldið eða verkefni sett fyrir. Seinni einkunnin skal gilda. (21. gr.)

námsframvinda
Skuldbinding nemandans og úrsögn úr námskeiði.
Þegar nemandi er skráður í námskeið er hann jafnframt skráður í próf eða er bundinn skila-
dögum fyrir verkefni ef námsmatinu er þannig háttað. Með úrsögn úr námskeiði er nemandi 
þar með leystur undan þeim kröfum er varða námsmatið. Úrsögn úr námskeiði verður að 
tilkynna skriflega til deildarfulltrúa innan frests sem nemur þriðjungi af heildartímalengd 
viðkomandi námskeiðs. (22.gr.)

Veikindi
Nemandi, sem vegna veikinda mætir ekki til prófs eða getur ekki lagt fram tilskilið verkefni 
til mats, innan þess frests sem gefinn er, skal tilkynna forföll áður en prófið hefst eða frestur 
rennur út. Læknisvottorði skal skilað á skrifstofu skólans til staðfestingar eigi síðar en þremur
dögum eftir að próf var haldið eða skilafrestur rann út, annars telst nemandi hafa þreytt 
prófið eða tekið þátt í verkefnaskilum. Með læknisvottorði ávinnur nemandi sér rétt til sjúkra-
prófs, svo framarlega sem mæting hafi verið fullnægjandi í námskeiðinu. (22.gr.)

námshlé
Nemendur geta tekið sér námshlé innan þess ramma sem reglur skólans setja um fram-
vindu náms. Nemendur þurfa að tilkynna um námshlé á þar til gerðum eyðublöðum eigi 
síðar en 1. október vegna náms á haustmisseri og fyrir 1. febrúar vegna náms á vormisseri. 
Námshlé getur að hámarki verið eitt ár og þarf að rúmast innan þess ramma sem skólinn 
setur, sbr. 22. gr.

Meðferð mála frá nemendum
Ef nemandi telur sig vera beittan órétti getur hann beint máli sínu í eftirfarandi farveg:
Nemandi snýr sér til viðkomandi kennara, fagstjóra, deildarforseta eða námsráðgjafa sem 
taka málið til umfjöllunar og leita lausna á því. Uni nemandi ekki þeirri lausn skal hann 
senda skriflegt erindi ásamt rökstuðningi til rektors. Rektor fer yfir málið, tekur ákvörðun 
og nemandi fær skriflegt svar þar sem niðurstaða málsins er rökstudd. Ef nemandi sættir sig 
ekki við ákvörðun rektors getur hann áfrýjað til úrskurðarnefndar í réttindamálum nemenda. 
Úrskurðarnefnd fjallar þó ekki um einkunnir (sjá starfsreglur úrskurðarnefndar).
Um ábyrgð og fyrirkomulag námsmats er vísað í 21. gr. (28. gr.)
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neMendAFélAg

Við hönnunar- og arkitektúrdeild er starfrækt nemendafélag. Félagið er hagsmunafélag fyrir 
nemendur deildarinnar og stendur fyrir ýmsum uppákomum og skemmtunum yfir vetur-
inn. Áherslan er lögð á að auka samskipti milli árganga deildarinnar og samskipti nemenda 
í öllum deildum og bæta þannig félagslíf skólans. Fulltrúar nemendafélagsins eru einnig 
mikilvæg rödd í skólalífinu og málsvarar nemenda deildarinnar á vettvangi fagráðs skólans, 
svo eitthvað sé nefnt.

nemendaráð
Nemendaráð er samráðsvettvangur nemendafélaga við skólann og tengiliður nemendafélag-
anna við stjórnendur skólans. Nemendaráð er skipað formönnum nemendafélaga frá fimm 
deildum skólans. Nemendaráð tilnefnir fulltrúa nemenda í nefndir og ráð skólans.

13



ArKIteKtúr

Arkitektúr var í upphafi skilgreindur sem listin að reisa hús og fegra eftir ákveðnum reglum 
þar sem grunnstoðirnar eru fagurfræði, tæknileg geta og notagildi (venustas, firmitas, utilitas). 
Í seinni tíð hefur inntak fagsins orðið mun víðtækara og er allt hið manngerða umhverfi til um-
fjöllunar í arkitektúr þar sem mótun hins einstaka arkitektóníska verks mótar hið sameiginlega; 
almenningsrýmið. Samhliða því sem viðfangsefni arkitektúrs hafa orðið fjölbreyttari hefur hin 
samfélagslega ábyrgð og meðvitund aukist og þó svo að inntak fagsins í dag sé nú mun víðtæk-
ara en áður eru grunnstoðir þess enn í fullu gildi. Þannig erum við stöðugt að skoða umhverfi 
okkar og samfélag og draga fram blæbrigði þess með arkitektónískum verkfærum.

FYrstA ár
Vinnustofa fyrsta ár námsins felst í kynningu á viðfangsefnum og hönnunaraðferðum í arki-
tektúr. Áhersla er lögð á hugmyndafræðilegan skilning og tæknilega færni sem birtast í fyrstu 
hönnunarverkum nemenda á haustönn. Á vorönn halda nemendur áfram að auka við grunn-
þekkingu sína á hönnun og hanna þá sína fyrstu byggingu. Á fyrsta ári er lögð áhersla á að 
nemendur öðlist grunnþekkingu á byggingarefnum og byggingartæknilegum úrlausnum. Í 
lok vorannar er unnið að hönnun og byggingu mannvirkis allt frá þróun frumhugmyndar og 
að því að leysa tæknilegar útfærslur þess. Á fyrsta ári dýpka nemendur skilning sinn á eigin 
verkum og tileinka sér gagnrýnið og skapandi viðhorf á eigin verk og annarra. Í tækninám-
skeiðum kynnast nemendur notkun forrita og verklegri vinnu á verkstæðum. Í fræðigreinum 
er lögð áhersla á hönnunarsögu og menningarfræði auk fræðilegra rannsóknaaðferða. Einnig 
sækja arkitektanemendur námskeið í byggingarfræði.

Hæfniviðmið
Að loknu fyrsta ári eiga nemendur að;

 ▸ hafa öðlast skilning og innsæi inn í hönnunarferli arkitektúrs,
 ▸ þekkja helstu aðferðir við þróun, vinnslu og framsetningu verkefna í arkitektúr þ.e.a.s. 

skissum, teikningum og módelum,
 ▸ hafa grundvallarþekkingu á byggingartækni og byggingarefnum,
 ▸ hafa grundvallarþekkingu og skilning á hönnunarferli bygginga frá skissu að fullreistu 

mannvirki,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í framsetningu eigin sköpunar-

verka,
 ▸ geta tekið þátt í greinandi og gagnrýnum umræðum um eigin verk og annarra.

AnnAÐ ár
Í vinnustofu á öðru ári er aukin áhersla lögð á flóknari samfélagsleg viðfangsefni og borgarum-
hverfið. Haustönnin hefst á því að fjalla um borgina og þá eru eiginleikar borgarumhverfisins 
rannsakaðir. Nemendur vinna að hönnunarverkum í samhengi við tilteknar forsendur og borg-
arumhverfi og grunnur er þá lagður að því að hanna heilsteypt arkitektónískt verk, þar sem for-
sendur borgarinnar eru lagðar til grundvallar í hönnunarferlinu. Nemendur fá þjálfun í hönnun 

14



deililausna og vinna deili í eigin hönnunarverk. Þverfagleg og skapandi vinnubrögð eru við-
fangsefni sameiginlegra námskeiða á vorönn. Í tækninámskeiðum læra nemendur á forrit fyrir 
arkitekta og fá þjálfun í mismunandi miðlunar- og framsetningaraðferðum í arkitektúr. Í fræð-
anámskeiðum er áhersla lögð á borgarfræði og sögu byggingarlistar auk námskeiða um bygg-
ingareðlisfræði og deilihönnun. Í sameiginlegum námskeiðum deildarinnar er áhersla lögð á 
samfélagsleg- og menningarfræðileg viðfangsefni, sem og sjálfbærni og umhverfistengda þætti.

Hæfniviðmið
Að loknu öðru ári eiga nemendur að;

 ▸ hafa skilning á samspili arkitektúrs og hins byggða borgarumhverfis,
 ▸ hafa þekkingu á mismunandi aðferðum rannsókna í borgarfræði,
 ▸ geta miðlað niðurstöðum rannsókna í fjölbreyttum miðlum á skýran og læsilegan máta,
 ▸ hafa tileinkað sér þekkingu og skilning á þeim þáttum sem samtvinnast í hönnunarferli 

arki tekt úrs með hugmyndavinnslu, greiningu og beitingu hugmyndafræði í formi og 
skipulagi,

 ▸ hafa tekið virkan þátt í samstarfi, miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu, 
og vera færir um að túlka og kynna niðurstöður sínar með þeirri tækni sem nýtist best.

ÞrIÐJA ár
Í vinnustofu á þriðja ári leggja nemendur áherslu á samþættingu hönnunar sem byggir á 
hugmyndaauðgi, færni og þekkingu. Á haustönn er lagður grunnur að fræðilegri og tækni-
legri þekkingu nemenda í sjálfbærni og vistvæni í samhengi hönnunar mannvirkja. Markmið 
með útskriftarverkefni á vorönn er að nemendi sýni fram á þekkingu og hæfni til að skila af 
sér heilsteyptu verki þar sem tekist er á við alla þætti arkitektúrs – frá mótun hugmynda til 
framsetningar á tillögum. Í útskriftarverkefni skal sýnt fram á sannfærandi tengsl á milli 
einstakra þátta verkefnisins svo úr verði ein samverkandi heild í mynd og máli. Á þriðja ári 
skrifa nemendur lokaritgerð. Þá er áhersla lögð á samþættingu hönnunar og fræða og þess er 
vænst að nemendur geti sýnt sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur ígrunda eigin vinnu og skrifa 
hönnunargreiningu á eigin útskriftarverkefni þar sem þeir setja verkefnið í samfélagslegt 
samhengi. Þá kynnast þeir hinu faglega starfsumhverfi betur og áhersla er lögð á hlutverk 
hönnuðarins í samfélaginu og markaðs- og viðskiptafræði.

Hæfniviðmið
Að loknu þriðja ári eiga nemendur að;

 ▸ hafa þekkingu á helstu viðfangsefnum, hugtökum og aðferðafræði vistvænnar hönnunar,
 ▸ hafa hæfni til að afla sér nauðsynlegrar þekkingar á umhverfi og staðháttum og greina þá 

þætti sem liggja til grundvallar sjálfbærri og vistvænni hönnun á manngerðu umhverfi,
 ▸ hafa hæfni til þess að samþætta hönnunarverkefni sín við umhverfi sitt,
 ▸ hafa tekist á við fjölþættar áskoranir í hönnun sem og sýnt fram á samhæfða kunnáttu 

þar sem hugmynd, virkni, tæknileg færni og form leiða til heildstæðrar hönnunartillögu,
 ▸ geta unnið sjáfstætt og skipulega og þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir 

frekara nám innan fræðigreinarinnar.
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ArKIteKtúr 2016–2017

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði, 
T:Tækni

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði
T:Tækni

Haust 1. ár Vor 1. ár

Kynning 6 V Hönnunarferli: Hús nr. 1 10 V

Arkitektúr og aðferða-
fræði

10 V Verk: Hönnun, ferli og fram-
kvæmd

6 V

Hönnun og samfélag I 8 F Byggingafræði 2 F

CAD I 2 T Hönnun og samfélag II 8 F

Arkitektúrteikning 2 T Photography for Architects 2 T

Kynningarnámskeið á 
trésmíðaverkstæði

2 T

Kynning á verkstæði í 
Þverholti/Laugarnesi

0 T

Haust 2. ár Vor 2. ár

Faggrein I: Borgarrýni 6 V Samtal 2 V

Faggrein II: Að byggja 
borg

10 V Hönnun og áhrif: Að þétta 
byggð

8 V

Borgarfræði 6 F Together 6 V

Byggingaeðlisfræði 2 F Hönnun og samfélag III 6 F

Byggingarlist á Íslandi 4 F Deilihönnun 2 F

Forrit fyrir arkitekta 
(CAD 2)

2 T Kenningar í arkitektúr I 2 F

Módelsmíði fyrir arkitekta 2 T

Forritin öll 2 T

Haust 3. ár Vor 3. ár

Hönnun og samþætting: 
Vistvæni bygginga

20 V Portfolio 2 V

Rannsókn 2 V Útskriftarverkefni: Arkitektúr 18 V

Undirbúningur fyrir 
lokaritgerð

0 F Úrvinnsla 2 V

Lokaritgerð 6 F Útskriftarverkefni – greining 
ARK

2 F

Kenningar í Arkitektúr I 2 Hönnun og samfélag IV 4 F

Valnámskeið á 2. og 3. ári: 
 ▸ Bókagerð og kynning á prentverkstæði.
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ARKITEKTÚR
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HÖNNUN OG SAMFÉLAG II

HÖNNUN OG SAMFÉLAG III
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UNDIRBÚN. F. LOKAR. LOKARITGERÐ

BYGGINGARFRÆÐI

MÓDELSMÍÐI

BORGARFRÆÐI
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RANNSÓKN
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17



FAtAHönnun

Fatahönnun innan Listaháskóla Íslands byggir á nokkuð langri hefð þar sem aðaláherslan er 
lögð á framsækni evrópskrar avant-garde tískuhönnunar og kennslu í aðferðafræði við hönn-
un á fatnaði og fylgihlutum. Námið – eins og tískan sjálf – er mótað af árstíðum, tíðaranda 
og samfélagslegum aðstæðum hverju sinni en einnig stíl og persónulegri sýn einstaklinga. Í 
náminu er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér fagmennsku gæði og ábyrgð í hönnun, nýti 
sér tæknimöguleika og það góða handverk sem býðst innan fagsins.

FYrstA ár
Í vinnustofu á fyrsta ári eru nemendur kynntir fyrir grunnkenningum og aðferðum í fata-
hönnun. Fyrsta önnin leggur grunninn að hönnunarferli og þeim vinnuaðferðum sem not-
aðar eru við hönnun og þróun hugmynda innan fagsins. Á seinni önn fyrsta árs halda nem-
endur áfram að byggja á grunnþekkingu sinni á hönnun og tísku og hefjast handa við að 
tileinka sér þá tæknilegu færni sem tilheyrir faginu. Samhliða því að byggja grunnþekkingu 
og tileinka sér tækni er lögð áhersla á hönnunarsögu og aðferðafræði rannsóknarvinnu og 
kannað er hvernig samfélag, fjárhagur, tíðarandi og vistkerfi hafa áhrif á hvernig við klæð-
umst. Í tækninámskeiðum er kenndur klæðskurður, saumur og prufusaumur og þá er einnig 
kynningarnámskeið á prentverkstæði og ljósmyndun. Í sameiginlegu námskeiði með öðrum 
hönnunarnemendum er fjallað um hugmyndafræði og hönnunarsögu, menningarfræði, efn-
ismenningu og áhersla er lögð á mikilvægi akademískra vinnubragða.

Hæfniviðmið
Að loknu fyrsta ári eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast innsýn í starfsumhverfi fatahönnuða,
 ▸ hafa öðlast grunnskilning og grunnfærni í fatahönnunarferli,
 ▸ hafa öðlast aukna færni til að útskýra og rökstyðja eigin verk og ákvarðanir,
 ▸ geta beitt helstu miðlunarverkfærum fagsins,
 ▸ hafa öðlast grunnfærni í sniðagerð, saumaskap og textílþrykki við þróun eigin hugmynda,
 ▸ hafa tileinkað sér undirstöðuatriði akademískra vinnubragða.

AnnAÐ ár
Í vinnustofu á fyrra misseri annars árs öðlast nemendur frekari þekkingu á heimi tískunnar. 
Í kennslu er lögð áhersla á rannsóknir og upplýsingaöflun – bæði til þess að nemendur auki 
við þekkingu sína og einnig til þess að þeir eigi auðveldara með að móta eigin sýn og stíl. Á 
vorönn er enn frekari áhersla lögð á þróun persónulegra hæfileika hvers og eins nemanda, 
bæði með fjölbreyttum verkefnum og í samstarfsverkefnum innan fatahönnunar og þvert á 
fög. Nemendur eru þá hvattir til að þróa sína persónulegu sýn og stíl enn frekar, læra nýjar 
aðferðir við hönnun og hægt og bítandi að sýna aukið sjálfstæði í eigin vinnu. Á öðru ári byrja 
nemendur að kynna eigin verk fyrir áhorfendum, bæði með einstaklings- og hópverkum. 
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Í tækninámskeiðunum er kenndur klæðskurður, tískuteikning og drapering. Í fræðanám-
skeiðum er áhersla lögð á sjálfbærni, sköpun og samfélagsleg- og menningarleg viðfangsefni. 
Þá fá nemendur einnig að kynnast betur sögu fatnaðar.

Hæfniviðmið
Að loknu öðru ári eiga nemendur að:

 ▸ hafa þróað með sér persónulega sýn á tísku og hönnun,
 ▸ hafa þekkingu á tísku í sögulegu samhengi,
 ▸ vera meðvitaðir um áhrif eigin verka á umheiminn og öfugt ásamt því að vera færir um 

að fjalla um þessi áhrif,
 ▸ hafa tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð, bæði innan hóp- og einstaklingsverkefna,
 ▸ geta sett saman fatalínu frá grunni fyrir tískusýningu og mætt tæknilegum úrlausnar-

málum sem þeim fylgja.

ÞrIÐJA ár
Í vinnustofu á haustmisseri þriðja árs þróa nemendur enn frekar persónulega sýn og stíl 
með margvíslegum verkefnum, m.a. með leiðsögn erlends gestakennara og samkeppni 
sem haldin er í samstarfi við starfandi fataframleiðslufyrirtæki. Nemendur eru þá hvattir og 
studdir í þróun eigin vinnuaðferða m.a. með tilraunastarfsemi og rannsóknarvinnu, og auk 
þess er lögð áhersla á þjálfun þess aga sem þarf til starfa í faglegum heimi fatahönnunar. Á 
síðasta misseri BA náms í fatahönnun vinna nemendur fyrst og fremst að útskriftarverkefni 
sínu sem sýnt er í tengslum við útskriftarsýningu skólans í Listasafni Reykjavíkur eða öðrum 
opinberum vettvangi en einnig er hugað að næstu skrefum eftir að náminu lýkur. Nemend-
ur eru þar sérstaklega hvattir til að sýna af sér fagmennsku, frumleika og sköpunargleði. 
Í tækninámskeiðum er áframhaldandi kennsla í draperingu. Á þriðja ári skrifa nemendur 
lokaritgerð. Þá er áhersla lögð á samþættingu hönnunar og fræða og þess er vænst að nem-
endur sýni sjálfstæð vinnubrögð. Einnig er lögð áhersla á siðfræði, hlutverk hönnuðarins í 
samfélaginu, markaðs- og viðskiptafræði. Nemendur ígrunda þá eigið lokaverkefni, skrifa um 
það og setja í samfélagslegt og menningarlegt samhengi.

Hæfniviðmið
Að loknu þriðja ári eiga nemendur að;

 ▸ vera færir um að nýta eigin sköpunargleði og ímyndunarafl til sjálfstæðrar sköpunar og 
vera færir um að nýta hvorutveggja í eigin verkum,

 ▸ vera færir um að hanna og skipuleggja framkvæmd við gerð fatalínu, geta fylgt áætlunum 
eftir og unnið náið með öðrum við framkvæmd á flóknum útfærslum,

 ▸ vera færir um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum 
með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli,

 ▸ hafa þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa,
 ▸ að hafa hlotið aukna færni til að rökstyðja eigin verk og ákvarðanir í hönnunarferli þeirra.
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FAtAHönnun 2016-2017

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði, 
T:Tækni

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði
T:Tækni

Haust 1. ár Vor 1. ár

Kynning 6 V Hönnunarferli: 
 Fatahönnun

8 V

Fatahönnun og aðferða-
fræði

10 V Verk: Teikning og 
 fatnaður

8 V

Hönnun og samfélag I 8 F Hönnun og samfélag II 8 F

Kynning á verkstæðum í 
Þverholti/Laugarnesi

0 T Efnismenning B 4 F

Kynningarnámskeið á 
prentverkstæði

2 T Prufusaumur og 
frágangur

2 T

Klæðskurður og saumur 4 T

Val

Ljósmyndun I (fata-
hönnun)

2 T

Haust 2. ár Vor 2. ár

Faggrein I: Nýklassík 6 V Samtal 2 V

Faggrein II:  
Efni og framleiðsla

10 V Hönnun  og áhrif: Tísku-
skýning

8 V

Textíl og vefnaðarfræði 2 F Together 6 V

Líkami, klæðnaður og 
samfélag

4 F Hönnun og samfélag III 6 F

Tískuteikning 2 T Tíska og saga 4 F

Klæðskurður II 2 T Ímyndir og tákn 2 F

Drapering I 2 T Klæðskurður III 2 T

Bundið val – 4 ECTS Val

Skapandi skrif 4 F Japönsk sníðagerð 2 T

Sjónræn menning 4 F

Alþjóðleg vöruhönnun 4 F

Bíó Paradís 4 F

Heimsfræði vísindi 
og sköpun

4 F

Haust 3. ár Vor 3. ár

Hönnun og samþætting: 
Fatahönnun

16 V Portfolio 2 V

Rannsókn 6 V Útskriftarverkefni:  
Fatahönnun

18 V

Undirbúningur undir 
lokaritgerð

0 F Úrvinnsla 2 V

Lokaritgerð 6 F Hönnun og samfélag IV 4 F

Drapering II 2 T Útskriftarverkefni – 
greining FAT

2 F

Valnámskeið á 2. og 3. ári: 
 ▸ Silkiþrykk og bókagerð.
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HÖNNUN OG SAMFÉLAG I

TÍSKA OG SAGA 

KLÆÐSKURÐUR OG SAUMURT

V

F

TÍSKUTEIKNINGKLÆÐSKURÐUR II KLÆÐSKURÐUR III

ÍMYNDIR OG TÁKN

DRAPERING I

HÖNNUNARFERLI 

KYNNING PRENT.

VERK: TEIKNING OG FATNAÐUR

PRUFUS. OG FRÁG.

FATAHÖNNUN

KYNNING

FAGGREIN I: NÝKL.

HÖNNUN OG SAMÞÆTTING RANNSÓKN

DRAPERING II

FATAHÖNNUN & AÐFERÐAFRÆÐI

FAGGREIN II: EFNI OG FRAMLEIÐSLA

HÖNNUN OG SAMFÉLAG II

UNDIRBÚN. F. LOKAR. LOKARITGERÐ

LÍKAMI, KLÆ. OG SAM.

EFNISMENNING B

TEXTÍL OG VEFN.FR.

HÖNNUN & ÁHRIF: TÍSKUSÝNING

HÖNNUN OG SAMF. III

ÚTSKRIFTARVERKEFNI

SAMTAL

PORTF.

TOGETHER

ÚRV.

1 ÁR

2 ÁR

3 ÁR

T

T

V

V

F

F
HÖNNUN OG SAMFÉLAG IV

ÚTSKRIFTARVERKEFNI - GREINING

T: TÆKNI    V: VINNUSTOFA    F: FRÆÐI
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grAFísK Hönnun

Grafísk hönnun er samþætting myndmáls og tungumáls með það fyrir augum að miðla 
upplýsingum, auka áhrif skilaboða, auka skilning og vekja áhuga fólks. Við Listaháskóla 
Íslands hefur kennsla grafískrar hönnunar miðað að því að efla fagið ásamt því að hvetja 
nemendur til þess að láta sig umhverfið og samfélagið varða – og horfa til framtíðar. Áhersla 
er lögð á að gefa nemendum sem víðasta sýn á fagið með fjölbreyttum námskeiðum þar sem 
leitast er við að skapa sem flesta snertifleti við margvíslega þætti grafískrar hönnunar. Nem-
endur kynnast starfandi hönnuðum til að efla tengsl við fagumhverfið, en starfandi hönnuðir 
sinna margir hverjir starfi stundakennara og fastráðinna starfsmanna við skólann. Þær breyt-
ingar og þróun sem eiga sér stað eru settar í samhengi við námið til þess að auka meðvitund 
nemenda sem hönnuða og þátttakenda í síbreytilegu samfélagi.

FYrstA ár
Í vinnustofu á fyrsta ári eru grunnþættir grafískrar hönnunar kynntir ásamt hönnunarferlum 
og aðferðum. Nemendur eru kynntir fyrir rannsóknaraðferðum og mikilvægi samhengis í 
vinnu sinni, eins hvernig þeir rökstyðja verk sín og hugmyndir. Mikil áhersla er lögð á letur 
og fínvinnu með letur, merkjafræði og hvaða áhrif grafískir hönnuður geta haft í stærra sam-
hengi.
Nemendur fá kynningu á þeim verkstæðum sem þeir geta nýtt sér á meðan námi þeirra 
stendur. Einnig fá þeir kynningu á þeim grunnforritum sem grafískir hönnuðir nýta sér. Í 
sameiginlegum námskeiðum með öðrum hönnunarnemendum er fjallað um hugmynda-
fræði og hönnunarsögu, menningarfræði og efnismenningu. Þá er áhersla lögð á mikilvægi 
akademískra vinnubragða. Einnig er farið sérstaklega yfir sögu grafískrar hönnunar.

Hæfniviðmið
Að loknu fyrsta ári eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast færni í að meðhöndla letur fyrir mismunandi miðla,
 ▸ hafa þróað færni í að rökstyðja vinnu sína,
 ▸ hafa kynnst grunnforritum sem nýtast við grafíska hönnun,
 ▸ hafa grunnþekkingu á myndmáli og merkingu tákna,
 ▸ hafa tileinkað sér aðferðir við hugmynda- og skissuvinnu.

AnnAÐ ár
Áhersla að hausti er að kynna nemendum fyrir fagumhverfi grafískra hönnuða, sér í lagi hvað 
við kemur mörkun, heildarútliti og upplýsingahönnun. Nemendur eru kynntir fyrir mismun-
andi tæknimöguleikum við miðlun upplýsinga. Á vorönn er lögð áhersla á samfélagsleg áhrif 
hönnunar og þverfagleg vinnubrögð ásamt hópavinnu þar sem unnið er að verkefnum sem 
stuðla að því að hafa áhrif í stærra samhengi. Nemendur fá grunnkennslu í vefsmíði og kynn-
ingu á notkun örtölva í grafískri hönnun. Lögð er áhersla á þverfaglega vinnu og að nem-
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endur kynnist mismunandi tækni og þeim möguleikum sem henni fylgir. Farið er yfir sögu 
grafískrar hönnunar og prentleturs, lögð áhersla á samfélag, sjálfbærni og umhverfismál sem 
og áhrif myndmáls.

Hæfniviðmið
Að loknu öðru ári eiga nemendur að;

 ▸ hafa grunnþekkingu á mörkun og færni í að beita mismunandi aðferðum við mörkun,
 ▸ hafa grunnþekkingu á mismunandi tæknimöguleikum og forritun,
 ▸ hafa þekkingu á letri í sögulegu samhengi,
 ▸ vera færir um að skapa myndverk í eigin stíl út frá rannsóknum.

ÞrIÐJA ár
Mikil áhersla er lögð á raunveruleg verkefni. Nemendur vinna að smærri og stærri hönnunar 
og rannsóknarverkefnum ásamt því að annast útgáfu tímarits. Nemendur vinna að fram-
setningu eigin verka út á við. Í útskriftarverki sýna nemendur fram á þekkingu og hæfni til 
að skila frá sér heilsteyptu verki þar sem tekist er á við alla þætti grafískrar hönnunar frá hug-
mynd að fullunnu verki. Mikil áhersla er lögð á akademísk vinnubrögð og nemendur vinna 
að BA ritgerð innan sviðs grafískar hönnunar. Lögð er áhersla á starfsumhverfi hönnuða og 
skrásetningu hönnunarferlisins.

Hæfniviðmið
Að loknu þriðja ári eiga nemendur að:

 ▸ vera færir um að miðla eigin hugmyndum og verkefnum fræðilega og tæknilega,
 ▸ hafa þekkingu á starfsumhverfi hönnuða,
 ▸ vera færir um að vinna fjölbreytt verkefni tengd grafískri hönnun,
 ▸ vera færir um að tileinka sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ þekkja mismunandi þætti er snúa að umsýslu stærri verkefna,
 ▸ geta rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni.
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grAFísK Hönnun 2016–2017

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði, 
T:Tækni

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði
T:Tækni

Haust 1. ár Vor 1. ár

Kynning 6 V Hönnunarferli: 
Grafísk hönnun

8 V

Grafísk hönnun og 
aðferðafræði

10 V Verk: Útópía og Alkemía 8 V

Hönnun og samfélag I 8 F Hönnun og samfélag II 8 F

Kynning á verkstæðum í 
Þverholti/Laugarnesi

0 T Efnismenning B 2 F

Kynningarnámskeið á 
prentverkstæði

2 T Rafbækur og rafræn 
miðlun

2 T

Bókagerð 2 T Myndvinnsla, litafræði 
og litstýring

2 T

Forritin öll 2 T

Val

Ljósmyndun I 2 T

Haust 2. ár Vor 2. ár

Faggrein I: Mörkun 6 V Samtal 2 V

Faggrein II: 
Tækni og upplýsingar

10 V Hönnun og áhrif: 
Letur og rannsókn

8 V

Frá hugmynd og hönnun á 
markað

2 F Together 6 V

Líkami, klæðnaður og 
samfélag

4 F Hönnun og samfélag III 6 F

Ímyndir og tákn 2 F Grafísk hönnun á Íslandi 2 F

Kóði og skynjarar 2 T Mæna: Viðtöl og greinaskrif 2 F

Vefsmíði 2 T Teikning 2 T

Val – 4 ECTS Leturtækni 2 T

Skapandi skrif 4 F

Alþjóðleg vöruhönnun 4 F

Bíó Paradís 4 F

Heimsfræði: vísindi og 
sköpun

4 F

Haust 3. ár Vor 3. ár

Hönnun og samþætting: 
Veruleiki

22 V Portfolio 2 V

Undirbúningur undir 
lokaritgerð

0 F Útskriftarverkefni: Grafísk 
hönnun

18 V

Lokaritgerð 6 F Úrvinnsla 2 V

Hönnun og samfélag IV 4 F

Útskriftarverkefni – grein-
ing GRA

2 F

Valnámskeið á 2. og 3. ári: 
 ▸ Silkiþrykk.
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HÖNNUN OG SAMFÉLAG I

ÍMYNDIR OG TÁKN

BÓKAGERÐKYNNING PRENTV.T

V

F

KÓÐI OG SKYNJARAR TEIKNING LETURTÆKNI

FORRITIN ÖLL

VEFSMÍÐI

HÖNNUNARFERLI 

RAFBÆKUR

ÚTÓPÍA OG ALKEMÍA

MYNDV./LITAFR.

GRAFÍSK HÖNNUN

KYNNING

FAGGREIN I: MÖRKUN

HÖNNUN OG SAMÞÆTTING: VERULEIKI

GRAFÍSK HÖNNUN & AÐFERÐAFR.

FAGGREIN II: TÆKNI OG UPPLÝSINGAR

HÖNNUN OG SAMFÉLAG II

HÖNNUN OG SAMFÉLAG III

HÖNNUN OG SAMFÉLAG IVLOKARITGERÐUNDIRBÚN. F. LOKAR.

GRAFÍSK HÖN. Á ÍSL. MÆNA: VIÐTÖL OG GREINASKRIFLÍKAMI KLÆÐNAÐUR OG SAMFÉLAG

FRÁ H. & H. Á M.

EFNISMENNING B

HÖNNUN & ÁHRIF: LETUR & RANNS.

ÚTSKRIFTARVERKEFNI

SAMTAL

PORTF.

TOGETHER

ÚRV.

1 ÁR

2 ÁR

3 ÁR

T

T

V

V

F

F

ÚTSKRIFTARVERKEFNI - GREINING

T: TÆKNI    V: VINNUSTOFA    F: FRÆÐI
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VöruHönnun

Efni, tæki og umbreyting eru hugtök sem koma aftur og aftur fyrir í vinnu vöruhönnuða. 
Lífhringur efna er rannsakaður til þess að vöruhönnuðir séu meðvitaðir um umbreytingu 
efnis frá uppruna þess og til endaloka. Áhersla er lögð á að dýpka skilning nemenda á þeim 
áhrifum sem þeir hafa með verkum sínum í stað þess að einblína á notagildi og lokaniður-
stöðu. Áherslubreyting samtímans felst í því að spurt er af hverju? frekar en hvernig? Vöru-
hönnuðurinn setur spurningarmerki við verkferla, endurskilgreinir þá og endurnýjar. Þess-
um grunni er síðan speglað aftur og aftur á mismunandi snertipunkta hinna ýmsu ferla í 
gegnum námið.

FYrstA ár
Á fyrsta ári er lögð áhersla á sjálfskoðun, að nemendur leiti inn á við og að skilgreina hönn-
uðinn sem höfund. Nemendur eru kynntir fyrir grunnvinnu vöruhönnuða, hönnunarferlum, 
rannsóknum og aðferðum. Áhersla er einnig lögð á að nemendur geti sett eigin verk í sam-
hengi og að þeir geti rökstutt verk sín og hugmyndir. Nemendur læra grunnþætti vöruhönn-
unar, um samspil efna og tækja og þá er einnig litið til samspils hins huglæga og efnislega. 
Nemendur fá kynningu á þeim verkstæðum sem þeir geta nýtt sér á meðan námi þeirra 
stendur. Nemendur sækja námskeið í teikningu, fagtengdum forritum ásamt því að fá grunn-
þjálfun í ljósmyndun. Í sameiginlegu námskeiði með öðrum hönnunarnemendum er fjallað 
um hugmyndafræði og hönnunarsögu, menningarfræði og efnismenningu. Áhersla er lögð 
á mikilvægi rannsóknaraðferða og akademískra vinnubragða.

Hæfniviðmið
Að loknu fyrsta ári eiga nemendur að:

 ▸ þekkja grunnhugtök í vinnuferlum vöruhönnuða og geta sett þau í samhengi hvert við 
annað,

 ▸ hafa þróað færni í að rökstyðja vinnu sína og ákvarðanir við hönnunarvinnu,
 ▸ hafa kynnst grunnforritum sem nýtast við vöruhönnun,
 ▸ hafa tileinkað sér aðferðir til sköpunar á verkferlum og hugmyndum,
 ▸ geta kynnt verk sín á faglegan hátt, munnlega, skriflega og með efnislegri tjáningu.

AnnAÐ ár
Á öðru ári er litið til stærra samfélagslegs samhengis og grunnhugtök fyrsta árs eru þá tekin 
til ítarlegri skoðunar. Nemendur vinna á opinberum vettvangi í rannsóknar- og greiningar-
vinnu. Áhersla er lögð á samfélagslega umbreytingu í verki. Á vorönn vinna nemendur með 
fyrirtækjum og þróa í samvinnu við þau nýja verkferla, vörur og upplifanir. Árinu lýkur með 
löngu sameiginlegu námskeiði milli brauta í hönnunardeildinni þar sem unnið er markvisst 
í samfélagslegum málefnum líðandi stundar. Nemendur taka tvö aðskilin námskeið í þrí-
víðri tölvuteikningu og vinna með verkferla tengda tölvustuddri hönnun, þrívíddarprentun, 
laserskurði o.s.frv. Nemendur sækja námskeið í málmverkstæði og kynnast þar grunnþáttum 
málmiðna. Að auki sækja nemendur kúrs í miðlun með hreyfimyndir. Leitast er við að tengja 
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alla tæknikúrsa við vinnustofukúrsa. Í fræðanámskeiðum er áhersla lögð á sjálfbærni, sköp-
un og samfélagsleg- og menningarleg viðfangsefni. Þá fá nemendur einnig að kynnast betur 
íslenskri vöruhönnun og sögu hennar.

Hæfniviðmið
Að loknu öðru ári eiga nemendur að;

 ▸ geta beitt grunnhugtökum í vinnuferlum vöruhönnuða og varpað þeim á stærra
 ▸ samfélagslegt samhengi,
 ▸ geta skipulagt og skapað sinn eigin vinnu- og verkferil,
 ▸ vera færir um að skapa verk út frá eigin vinnu og verkferli,
 ▸ geta unnið í teymi með fagaðilum innan og utan fagsins,
 ▸ hafa grunnþekkingu á mismunandi tæknimöguleikum og forritun og hafa sýnt fram á 

getu til að beita þekkingunni efnislega.

ÞrIÐJA ár
Þriðja árið miðar að því að skapa raunveruleg verkefni og skiptist útskriftarárið í tvö löng 
námskeið. Á haustönn er tónninn settur af kennurum hvað uppbyggingu á útskriftarverkefni 
varðar, þar sem þrír námskeiðshlutar tengjast. Farið er frá rannsókn og hugmyndavinnu yfir 
í hönnun og framleiðslu til kynningarvinnu þar sem notast er við hreyfimiðla, ljósmyndir 
og texta. Á vorönn eiga nemendur að skipuleggja og skapa sér sín eigin útskriftarverkefni til 
prófdæmingar og sýningarhalds í lok skólaárs. Þar þurfa nemendur að sýna fram á þekkingu 
og hæfni til að skila af sér heilsteyptu verki þar sem tekist er á við alla þætti vöruhönnunar 
frá rannsókn að fullbúnu verki. Nemendur sækja eitt tækninámskeið í miðlun á hreyfimynd. 
Tækninámskeiðið er í samtali við vinnustofu á haustönn. Á þriðja ári skrifa nemendur loka-
ritgerð. Þá er áhersla lögð á samþættingu hönnunar og fræða og þess er vænst að nemendur
sýni sjálfstæð vinnubrögð. Einnig er lögð áhersla á siðfræði, hlutverk hönnuðarins í sam-
félaginu, markaðs- og viðskiptafræði. Nemendur ígrunda þá eigið útskriftarverkefni, skrifa 
um það og setja í samfélagslegt og menningarlegt samhengi.

Hæfniviðmið
Að loknu þriðja ári eiga nemendur að:

 ▸ vera fullfærir um að miðla verkum sínum fræðilega og tæknilega,
 ▸ geta sett eigin verk og verkferil í samhengi og gert grein fyrir hvoru tveggja í samfélags-

legu samhengi,
 ▸ hafa þekkingu á starfsumhverfi hönnuða,
 ▸ vera færir um að vinna fjölbreytt verkefni tengd vöruhönnun,
 ▸ vera færir um að tileinka sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ geta rökstutt eigin ákvarðanir á faglegum grunni.
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VöruHönnun 2016–2017

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði, 
T:Tækni

Einingar V:Vinnustofa
F:Fræði
T:Tækni

Haust 1. ár Vor 1. ár

Kynning 6 V Hönnunaferli:  
Tilraunastofa

16 V

Vöruhönnun og aðferða-
fræði: Skapandi hugsun

10 V Hönnun og samfélag II 8 F

Hönnun og samfélag I 8 F Efnismenning B 4 F

Kynning á verkstæði í 
Þverholti/Laugarnesi

0 T Forritin öll 2 F

Kynningarnáskeið á 
 trésmíðaverkstæði

2 T Tilraunastofa:  
Ljósmyndun

2 T

Þrívídd/Tvívídd 2 T

Val

Kynningarnámskeið á 
prentverkstæði

2 T

Haust 2. ár Vor 2. ár

Faggrein I :  
Hugmynd og smíði

6 V Samtal 2 V

Faggrein II:  
Tækni og menning

10 V Hönnun og áhrif:  
Staðbundin framleiðsla

8 V

Alþjóðleg vöruhönnun 4 F Together 6 V

Heimsfræði:  
Visindi og sköpun

4 F Hönnun og samfélag III 6 F

CAD/CAM 2 T Íslensk vöruhönnun 4 F

Málmverkstæði 2 T Vídeó sem miðill I 2 T

Bundið val – 4 ECTS Mótagerð og afsteypur 2 T

Skapandi skrif 4 F

Líkami, klæðnaður og 
samfélag

4 F Val – 2-4 ECTS

Sjónræn menning 4 F Hönnunarmars 2 F

Bíó Paradís 4 F Hönnunarmars II 2 F
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Haust 3. ár Vor 3. ár

Hönnun og samþætting: 
Stefnumót

22 V Portfolio 2 V

Undirbúningur undir 
lokaritgerð

0 F Útskriftarverkefni: 
 Vöruhönnun

18 V

Lokaritgerð 6 F Úrvinnsla 2 F

Videó sem miðill II 2 T Útskriftarverkefni – 
greining

2 F

Hönnun og samfélag IV 4 F

Val 2 – 4 ECTS (eins og þarf)

Silkiþrykk 2 T

Bókagerð 2 T

Hönnunarmars 2 F

Hönnunarmars II 2 F

Valnámskeið á 2. og 3. ári: 
 ▸ Bókagerð og kynning á prentverkstæði.

HÖNNUN OG SAMFÉLAG I

ALÞJÓÐLEG VÖRUHÖNNUN

T

V

F

CAD/CAM

VÍDEÓ SEM MIÐILL II

MÓTAGERÐ OG AFST. VÍDEÓ SEM MIÐILL I

ÞRÍVÍDD/TVÍVÍDD

MÁLMVERKSTÆÐI

HÖNNUNARFERLI : TILRAUNASTOFA

FORRITIN ÖLL TILR.ST. LJÓSMYNDUN

VÖRUHÖNNUN

KYNNING

FAGGR. I: HUGM./SMÍÐ

HÖNNUN OG SAMÞÆTTING: STEFNUMÓT

VÖRUHÖNNUN & AÐFERÐAFR.

FAGGREIN II: TÆKNI OG MENNING

HÖNNUN OG SAMFÉLAG II

HÖNNUN OG SAMFÉLAG III

UNDIRBÚN. F. LOKAR. LOKARITGERÐ

HEIMSFR. VÍSINDI OG SKÖPUN ÍSLENSK VÖRUHÖNNUNVALNÁMSKEIÐ

EFNISMENNING B

HÖNNUN & ÁHRIF: STAÐB. FRAML.

ÚTSKRIFTARVERKEFNI

SAMTAL

PORTF.

TOGETHER

ÚRV.

1 ÁR

2 ÁR

3 ÁR

T

T

V

V

F

F

KYNNING TRÉSM.

HÖNNUN OG SAMFÉLAG IV

ÚTSKRIFTARVERKEFNI - GREINING

T: TÆKNI    V: VINNUSTOFA    F: FRÆÐI
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náMsKeIÐslýsIngAr

Alþjóðleg vöruhönnun

Hfr213-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu verður fjallað um alþjóðlega vöruhönnun frá tíma Bauhaus skólans til dagsins í 
dag. Farið verður í gegnum helstu strauma og stefnur tímabilsins, með áherslu á að tengja verk 
einstakra hönnuða og hönnunarhópa við þær samfélagslegu aðstæður sem þau spretta upp úr. 
Fjallað verður um áhrif tækninýjunga, lífsstílsbreytinga, menningarblöndunar, efnahagskreppu
og hverskyns samfélagslegs umróts á þróun vöruhönnunar.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins er gert ráð fyrir að nemendur:

 ▸ þekki helstu stíleinkenni ólíkra tímabila í vöruhönnun og geti gert grein fyrir þeim,
 ▸ hafi fengið þjálfum í að þekkja og koma auga á helstu lista- og hönnunarstefnur 20. 

aldarinnar og geti fjallað um þær,
 ▸ þekki verk helstu vöruhönnuða og geti sett þau í sögulegt samhengi,
 ▸ hafi tileinkað sér fræðileg hugtök sem geta nýst við að fjalla um vöruhönnun í faglegu 

samhengi,
 ▸ hafi fengið grunnþjálfun í akademískum vinnubrögðum og geti beitt þeim á sjálfstæðan 

hátt í eigin vinnu.

Námsmat: Skriflegt verkefni og próf
Umsjónarkennari: Tinna Gunnarsdóttir

Arkitektúr og aðferðarfræði

ark102-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um grundvallaratriði arkitektúrs og hönnunarferli sem einkennir 
arkitektúr. Unnið er með grunnhugtök og helstu miðlunarverkfæri fagsins, s.s. módel, sneið-
ingar, útlit og fjarvíddarmyndir. Í málstofum kynna nemendur sér texta og þar eru þeir ræddir 
og settir í fræðilegt og verklegt samhengi fagsins. Lögð er áhersla á að nemendur fái þjálfun 
í framsetningu verkefna sinna og að gera þeim skil í samtali við samnemendur og kennara í 
yfirferðum og vinnustofu á skýran hátt.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning og innsæi inn í hönnunarferli arkitektúrs,
 ▸ þekkja helstu aðferðir við þróun, vinnslu og framsetningu verkefna í arkitektúr, þ.e.a.s. 

skissum, teikningum og módelum,
 ▸ geta nálgast viðfangsefni arkitektúrs á einstaklingsbundinn hátt,
 ▸ geta beitt miðlunarverkfærum fagsins, þekkja takmörk þeirra og kosti,
 ▸ geta miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum og sett þau í afmarkað fræðilegt samhengi,
 ▸ hafa færni til að leggja mat á framsetningaraðferðir í arkitektúr og geta miðlað hugmynd-

um sínum og kunnáttu í hugmyndahönnun á skýran hátt með teikningum og módelum.

Námsmat: Þátttaka, virkni og verkefnaskil
Umsjónarkennari: Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir og Hrefna Björg Þorsteinsdóttir
Kennarar: Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir og N.N.

Arkitektúrteikning

Ver118-02H
4 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu öðlast nemendur þjálfun og færni í að beita teikniaðferðum arkitektúrs og 
nota mismunandi aðferðir teikninga til að kanna og skrásetja rými. Nemendur þróa skilning 
á lestri á rými og styrkja hæfni til að skrásetja mismunandi lestur á þrívíðu rými. Fjallað er 
um tengsl teiknunar og upplifunar rýmis og umhverfis. Nemendur þróa með sér hæfni til að 
miðla upplifuðu rými í teikningum og jafnframt getu til að varpa fram sýn af upphugsuðu 
rými í teikningum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast grunnskilning og þekkingu á arkitektúrteikningum, s.s. grunnmynd, sneið-
mynd, ásýnd og fjarvíddarmyndum,

 ▸ hafa öðlast skilning á rýmislestri tvívíðra arkitektúrteikninga til að öðlast skilning á þrí-
víðu rými,

 ▸ hafa öðlast grundvallarhæfni í uppteikningaraðferðum arkitektúrs,
 ▸ geta notað skissuaðferðir til að rannsaka og teikna upp rými,
 ▸ hafa getu til að teikna upp þrívítt rými og miðla í tvívíðum teikningum,
 ▸ hafa getu til að meta viðeigandi teikniaðferð og framsetningu til að miðla rými,
 ▸ skilja samhengi teikninga til hönnunar og umhverfis.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: N.N.
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Bíó Paradís

Hfr234-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu fá nemendur möguleika á að greina kvikmyndir sem hafa alþjóðlega gæða-
stimpla, eru lykilkvikmyndir sem hafa skapað sér sess innan kvikmyndasögunnar og eru frá 
ýmsum þjóðlöndum og úr mismunandi menningarumhverfi. Þá verður leitast við að skoða 
hverja kvikmynd fyrir sig og kanna myndmál hennar, kvikmyndatöku, nálgun leikstjóra, 
sviðsmynd, búninga, persónusköpun og klippingu. Auk þess verður fjallað um kvikmynd-
irnar út frá táknfræði, úrvinnslu tilfinninga og félagslegum og samfélagslegum tengslum 
þeirra við menningarumhverfið.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ vera færir um að fjalla um nokkrar þekktustu kvikmyndir kvikmyndasögunnar á 
upplýsandi og fræðilegan hátt,

 ▸ vera færir um að setja einstaka kvikmyndir kvikmyndasögunnar í samhengi við sögu 
hönnunar og tíðaranda,

 ▸ geta gert skil á þeim fræðilegu hugtökum sem greina má í nokkrum kvikmyndum og vera 
færir um að beita þeim í eigin umfjöllun um kvikmyndirnar,

 ▸ hafa fengið þjálfun í að greina kvikmyndir út frá þeim aðferðum sem kenndar eru í nám-
skeiðinu.

Námsmat: Styttri ritgerðir
Umsjónarkennari: Oddný Jónsdóttir Sen

Borgarfræði

Hfr200-04H
4 ECTS – fræði
Námskeiðið er kennt á ensku.

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um ýmsa þætti sem saman eiga þátt í að skapa þá lífrænu heild 
sem borgarumhverfið er. Meðal þess sem fjallað er um er þróun skipulagshugmynda og 
hvernig væntingar um borgarumhverfi og rými breytast með breyttu samfélagi og breyttum 
tíðaranda. Hugleitt er hvernig stjórnmálaskoðanir, efnahagur og hagkerfi hefur áhrif á borg-
arumhverfið, og jafnframt er litið til menningarlegra og umhverfislegra áhrifa. Þá er fengist 
við sögulega þróun borgarumhverfis og þá hugmyndafræði sem liggur nútímaborginni til 
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grundvallar. Einnig er rætt sérstaklega um borgarumhverfi Reykjavíkur og þróun borgarinnar 
skoðuð í ljósi ólíkra kenninga um mótun borgarumhverfis.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ kunna skil á helstu kenningum og hugtökum í borgarfræði og geta beitt þeim á einstök 
dæmi í íslensku og alþjóðlegu samhengi,

 ▸ hafa skilning á sögu og þróun borgarumhverfis og geta gert grein fyrir henni í ljósi ólíkra 
kenninga og hugmyndafræði,

 ▸ geta fjallað um borgarumhverfi á fræðilegum forsendum og sett í samhengi við hug-
myndir um samfélagsþróun, í rituðu og töluðu máli og sjónrænni framsetningu,

 ▸ geta gert grein fyrir helstu áherslum og forsendum fyrir borgarskipulagi á 20. og 21. öld,
 ▸ þekkja til þeirra viðfangsefna sem aukin borgarvæðing í heiminum á 21. öldinni felur í sér 

og geta rætt um sjálfbærni í borgum í því samhengi,
 ▸ þekkja helstu staðreyndir og kenningar um þróun borgarumhverfis í Reykjavík og geta 

tekið rökstudda afstöðu til einstakra þátta er varða þessa þróun,
 ▸ geta fengist við skrif og iðkað sjálfstæð vinnubrögð um viðfangsefni námskeiðsins.

Námsmat: Skrifleg verkefni
Umsjónarkennari: Massimo Santanicchia

Bókagerð

Ver208-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Kennd verður fjölbreytt tækni við bókagerð og samhengi hennar við framsetningu hug-
mynda. Nemendur læra grunnaðferðir við bókband og bókagerð með það að markmiði að 
þeir geti rannsakað bækur í sem fjölbreyttustu samhengi og átti sig á hvaða möguleikar felast 
í notkun bókagerðar. Rætt er um val á pappír og skoðaðir mismunandi eiginleikar hans.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:

 ▸ þróað með sér færni til að nota bókagerð sem aðferð við framsetningu efnis og beita 
henni til að þróa og útskýra hugmyndir sínar,

 ▸ öðlast þekkingu og skilning á bókagerð sem verkfæri,
 ▸ þróað sjálfstætt verklag við prentun bóka með víðsýni og frumleika að leiðarljósi.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Birna Geirfinnsdóttir
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Byggingareðlisfræði

Hfr220-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er farið yfir grunnþætti í byggingartækni, helstu hugtök og reikniaðferðir 
útskýrð með dæmum og sett í samhengi við gildandi reglugerðir íslenskra byggingarlaga og 
reglugerða. Lögð er áhersla á skilning á samverkun eðlisfræðiþátta í byggingum og helstu 
vandamál sem upp kunna að koma í tengslum við þá. Fjallað er um áhrif umhverfis og veðurs 
á tæknileg úrlausnarefni og áhersla lögð á að skoða þessa þætti í samhengi við ýmsa eðlis-
fræðilega þætti, s.s. veðrun, hitastreymi, rakaflæði, hljóðvist og brunaþol.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning á helstu umhverfisþáttum sem áhrif hafa á hjúp og vistarverur mann-
virkja og þeim þáttum sem móta frágang þeirra með tilliti til veðurs og annarra umhverf-
isáhrifa og geta beitt þeim við ákveðin úrlausnarefni,

 ▸ hafa öðlast skilning á helstu eðlisfræðilegum þáttum sem hafa áhrif á hið byggða 
umhverfi, s.s. veðrun, hitastreymi, rakaflæði, hljóðvist og brunaþol og geta nýtt sér kunn-
áttu sína til þess að leysa ákveðin úrlausnarefni og geta sett þau í samhengi við hug-
myndafræði arkitektúrs.

Námsmat: Verkefni og próf
Umsjónarkennari: Steinþór Kári Kárason

Byggingarfræði

Hfr229-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um tegundir byggingarefna, tækni sem stuðst er við framleiðslu og 
notkun þeirra og hvernig efnisval mótar manngert umhverfi á tímum sjálfbærni og orku-
sparnaðar. Fjallað verður um grunnatriði og grunnhugtök sem móta samsetningu ólíkra 
byggingarefna og hlutverk þeirra í mótun vandaðs arkitektúrs á tímum fjölbreytni og auk-
innar kröfu um nýtni, vandvirkni og hraða. Farið er yfir þá þætti sem móta huglæg áhrif 
byggingarefna á tjáningu, upplifun, áferð og umhverfismótun. Gerð er grein fyrir efnum, 
verkþáttum og uppbyggingu í mannvirkjagerð. Menningarstefna íslenskra stjórnvalda í 
mannvirkjagerð er kynnt og rædd. Unnið er með nokkur grunnhugtök í arkitektúr og þeim 
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beitt við greiningu á ólíkum þáttum í uppbyggingu mannvirkja m.t.t. tækni og sjónrænnar 
upplifunar. Námskeiðið er kennt í nánu samspili við námskeiðið: ARK103-08H – HÖNNUN-
ARFERLI: HÚS NR 1.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja og geta gert grein fyrir helstu byggingarefnum samtímans og sett þau í samhengi 
við hlutverk, umhverfi, tíðaranda og samfélagsþróun,

 ▸ þekkja helstu grunnþætti í uppbyggingu mannvirkja og geta notað þá til að móta og 
styrkja arkitektónískar hugmyndir,

 ▸ hafa skilning á samsetningu, hlutverki og virkni helstu hjúpefna í burðarkerfum mann-
virkja,

 ▸ geta greint, virkjað og lýst helstu tólum sem notuð eru við heildarhönnun mannvirkja í 
samtímanum.

Námsmat: Ritgerð, rannsóknarvinna, þátttaka í tímum
Umsjónarkennari: Jóhannes Þórðarson

Byggingarlist á Íslandi

Hfr101-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er farið yfir þróun byggingarlistar á Íslandi frá aldamótunum 1900 og til 
samtímans. Fjallað verður um tæknilegar og samfélagslegar forsendur húsagerðar á ólíkum 
tímaskeiðum. Þá verður stílhugsun, hugmyndafræði og verk einstakra arkitekta sett í sam-
hengi við heildarþróun byggingarlistar á tímabilinu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast góða þekkingu á þróun bygginarlistar á Íslandi frá aldamótunum 1900 og til 
samtímans og geta gert grein fyrir henni,

 ▸ þekkja verk þeirra arkitekta sem fjallað er um í námskeiðinu og geta sett þau í samhengi 
við byggingarlistasöguna og greint þau í hugmyndafræðilegu og samfélagslegu samhengi,

 ▸ geta gert grein fyrir samspili byggingarlistar og samfélagslegra breytinga,
 ▸ hafa fengið þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum, notkun heimilda og ritun fræðitexta.

Námsmat: ritgerð og próf
Umsjónarkennari: Pétur H. Ármannsson

35



CAD I

Ver130-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu öðlast nemendur þjálfun og færni í að nota teikniforrit fyrir hönnun mann-
virkja. Námskeiðinu er ætlað að koma nemendum vel af stað með að nota teikniforrit, skilja 
það og hagnýta sér helstu tól og tæki þess til að framleiða tvívíðar teikningar. Nemendur 
byggja upp skilning og þekkingu á notkunarmöguleikum teikniforrits til að efla og styrkja 
verklag í vinnustofum við framsetningu hugmynda. Mikilvægt er að skilja notkun og mörk 
teikniforrits sem miðils til stuðnings og útskýringar á hugmyndum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skilning og þekkingu á helstu eiginleikum teikniforrits fyrir arkitekta,
 ▸ hafa þekkingu og skilning á framsetningaraðferðum teikniforrita,
 ▸ hafa tileinkað sér þekkingu á sambandi hönnunar og tölvuteikninga,
 ▸ geta undirbúið teikningar til prentunar,
 ▸ hafa færni til að leggja mat á framsetningaraðferðir í arkitektúr og miðlað hugmyndum 

sínum í tölvuteikningum,
 ▸ hafa öðlast grundvallarskilning á notkun teikniforrita fyrir hönnun mannvirkja.

Námsmat: Ástundun, virkni og verkefnavinna
Umsjónarkennari: Einar Hlér Einarsson

CAD/CAM

Ver125-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu læra nemendur undirstöðuatriði í tölvustuddri hönnun (e. CAD – Computer 
Aided Design) og tölvustuddri framleiðslu (e. CAM – Computer Aided Manufacture). Farið 
er í þá þætti er skipta máli í þrívíðri hönnun í tölvu og undirbúningi verkferla fyrir stafrænt 
stýrð vinnslutæki s.s. fræsara, plasma- eða vatnsskurðarvélar eða leiserskera. Í námskeiðinu 
þjálfast nemendur í því að nota þrívíddarprentara og leiserskera skólans. Nemendur vinna 
með forritið Rhino 3D sem er öflugt en jafnframt aðgengilegt.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ geta unnið einfaldar þrívíddarteikningar í Rhino,
 ▸ geta útbúið kvarðaðar vinnuteikningar af einföldum þrívíðum teikningum í Rhino,
 ▸ geta undirbúið skurðarferla fyrir leiserskera skólans,
 ▸ geta undirbúið þrívíð prentverk fyrir þrívíddarprentara skólans.

Námsmat: Mæting og hönnun á verki fyrir leiserskera eða þrívíddarprentara skólans sem 
verður framleitt í námskeiðinu.
Umsjónarkennari: Halldór Úlfarsson

Deilihönnun

Hfr240-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Á námskeiðinu er hönnun á veðurhjúp bygginga kynnt fyrir nemendum. Sérstök áhersla 
er lögð á deililausnir. Ætlast er til að nemendur skilji hvernig einstakir þættir hjúpsins eru 
byggðir upp og hvernig þeir virka og hafa þróast. Sérstök áhersla er lögð á að þjálfa nemend-
ur í byggingartæknilegri greiningu þ.m.t. skoðun á tæknilegum vandamálum sem tengjast 
hönnun og byggingu á veðurhjúp. Þetta er gert með tilvikarannsóknum á þegar byggðum 
mannvirkjum sem nemendur vinna að á fyrri hluta námskeiðsins. Þjálfun í deilihönnun fer 
fram í gegnum verkefni þar sem nemendur hanna deili í tillögu að óbyggðu mannvirki t.d. 
eigin hönnun frá öðru námskeiði. Unnið er að þessu verkefni á seinni hluta námskeiðsins.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta útskýrt uppbyggingu veðurhjúps og helstu eiginleika hans,
 ▸ þekkja til helstu byggingareðlisfræðilegra krafta sem verka á veðurhjúp,
 ▸ geta gert grein fyrir algengustu veggja- og þakgerðum í veðurhjúp nútíma bygginga,
 ▸ þekkja til þrepaskiptra þéttinga í veðurhjúp og geta útskýrt tilgang þessarar aðferðar,
 ▸ þekkja helstu orsakir byggingargalla í veðurhjúp nútíma bygginga,
 ▸ geta gert einfalda byggingartæknilega greiningu á veðurhjúp mannvirkis og komið niður-

stöðum á framfæri í heimildarritgerð,
 ▸ geta hannað deili í veggi, glugga og þök í veðurhjúp bygginga og komið niðurstöðunum 

á framfæri í teikningu,
 ▸ geta flutt munnlega kynningu á niðurstöðu heimildaritgerðar og deilihönnunarverkefnis.

Námsmat: Tilviksrannsókn, deilihönnunarverkefni og munnleg kynning (próf )
Umsjónarkennari: N.N.
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Drapering I

Ver212-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur læra að drapera, þ.e. vinna með léreft á gínu til að ná fram mismunandi formum. 
Gerðar eru æfingar sem hjálpa nemendunum að auka skilning á sniðsaumum og formum 
og eiginleika efna.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa þróað og þroskað færni til að nota tækni klæðskurðar og sníðagerðar við hönnun fata,
 ▸ hafa aukið og eflt skilning á formum og notkunarmöguleikum sniðsauma til að ná fram 

mismunandi formum,
 ▸ hafa öðlast meiri þekkingu á efnisfræði þeirra efna sem unnið er með við klæðskurð og 

saum.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Soffía Dröfn Marteinsdóttir

Drapering II

Ver300-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu er nemendum kennt að auka við og styrkja þann grunn í saumaskap og dra-
peringu sem lagður var í undanfara þess. Nemendur dýpka tækniþekkingu sína í draperingu
og saumaskap með því að æfa sig í að setja léreft í pappír og með því að vinna með flóknari 
form og snið en á fyrra námskeiði.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa þróað og þroskað færni í saumaskap og draperingu og geta notað hana í framtíðinni 
við að þróa hugmyndir sínar og til útskýringar á þeim,

 ▸ hafa víkkað og eflt skilning og þekkingu á tækniaðferðum við saumaskap og draperingu,
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 ▸ hafa öðlast meiri þekkingu á þeim áhöldum og efnum sem unnið er með við draperingu,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstætt verklag við saumaskap og draperingu með víðsýni og frum-

leika að leiðarljósi.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Soffía Dröfn Marteinsdóttir

Efnismenning B

Hfr209-02H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um efnismenningu okkar daga. Hversdagsmenning samtímans er 
þá sérstaklega tekin til umfjöllunar út frá kenningum innan menningarfræði, heimspeki og 
þjóðfræði. Fjallað er um hvernig nota megi hugtök og fræðikenningar til að greina einstaka 
þætti í efnismenningu og þannig dýpka skilning okkar á áhrifaþáttum í okkar nánasta um-
hverfi sem eiga þátt í að móta hugmyndir okkar dags daglega. Áhersla er lögð á að tengja efni 
námskeiðsins við hönnun. Áhersla er lögð á að tengja efni námskeiðsins við hönnun. Í nám-
skeiðinu skoða nemendur samfélagsbreytingar síðustu aldar og áhrif þeirra á efnismenningu 
og hversdagslegan hugsunarhátt og virkni fólks í samfélagi síðnútímans. Þá meðal annars 
fjallað um síðnútímann, blæti, ofurraunveruleikann, tvíhyggju, óhreinindi og hreinlæti, lík-
amann, neyslusamfélagið, útlit og yfirborð – og annað sem mótar okkar hversdagsumhverfi 
og hugmyndir okkar um það og hvert annað. Í síðari hluta námskeiðsins verður kafað dýpra í 
öll þessi hugtök og þau þá einnig sett í samhengi við sjálfsmynd, habitus og auðmagn.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ vera færir um að fjalla um efnismenningu samtímans á gagnrýninn hátt og setja einstaka 
þætti hennar í fræðilegt samhengi,

 ▸ hafa fengið innsýn í efnislega hversdagsmenningu,
 ▸ kunna skil á þeim fræðilegu hugtökum sem fjallað er um í námskeiðinu og geta nýtt þau 

til greiningar á efnismenningu samtímans,
 ▸ vera færir um að nýta fræðikenningar námskeiðsins í skrifuðum texta og setja þær í sam-

hengi við eigin hugrenningar, rannsóknir og hönnun,
 ▸ vera færir um að nýta fræðikenningar námskeiðsins til að greina og fjalla um hönnun 

annarra hönnuða.

Námsmat: Tvær ritgerðir og próf
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
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Faggrein I: Borgarrýni

ark200-06H
6 ECTS – vinnustofa
Námskeiðið er kennt á ensku.

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um borgina og eiginleikar borgarumhverfis rannsakaðir. Fjallað er 
um hvernig manngert umhverfi er mótað af öflum sem rekja má til samfélagslegra og um-
hverfislegra þátta, þar sem félagsleg, pólitísk og efnahagsleg gildi eru mótandi ásamt land-
fræðilegum og veðurfarslegum þáttum. Nemendum eru kynntar mismunandi greiningar-
aðferðir til að kanna samverkandi og mótandi þætti í borgarumhverfinu. Áhersla er lögð á 
samvinnu, tilraunastarfsemi og þróun sjónrænnar framsetningar á viðfangsefni sem tekur 
á ólíkum þáttum menningar og borgarumhverfis. Varpað er ljósi á mismunandi eiginleika 
borgarinnar til að skapa sameiginlegan þekkingarbrunn og til að dýpka sýn og skilning á 
mótun manngerðs umhverfis. Nemendur læra að safna grunnupplýsingum sem nýta má til 
að þróa aðferðafræði þekkingarsköpunar, úrvinnslu og miðlunar.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu á mismunandi aðferðum rannsókna í borgarfræði
 ▸ hafa þekkingu og færni til að þróa leiðir fyrir mismunandi aðferðafræði borgarrannsókna 

og framsetningarmöguleikum til að fjalla um innviði, gerð og form borgarumhverfis,
 ▸ geta miðlað niðurstöðum rannsókna í fjölbreyttum miðlum á skýran og læsilegan máta,
 ▸ hafa skilning á mismunandi aðferðum frásagna og framsetninga sem varpa ljósi á borgar-

samhengið,
 ▸ geta fjallað um borgarumhverfi á fræðilegum forsendum og geta sett í samhengi við hug-

myndir um samfélagsþróun, í rituðu og töluðu máli og sjónrænni framsetningu.

Námsmat: Greining, verkefni, framsetning, kynning, virkni og ástundun.
Umsjónarkennari: Massimo Santanicchia
Kennarar: Massimo Santanicchia, Steinþór Kári Kárason og Ásmundur Hrafn Sturluson
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Faggrein I: Hugmynd og smíði

Vör202-06H
6 ECTS – vinnustofa

lýsing
Námskeiðið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er unnið innan mjög þröngs tímaramma. Þar 
er unnið með fjölda vinnumódela í mælikvarðanum 1:1 með áherslu á hugkvæmni og virkni. 
Í öðrum hluta er unnið frekar með valdar hugmyndir úr fyrsta hluta, þær þróaðar áfram 
og efni, strúktúr og smáatriðum gefinn gaumur. Í þriðja hluta er einn hlutur valinn, hann 
útfærður ítarlega og smíðuð frumgerð.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu og skilning á vinnuferli frá hugmynd til efnis,
 ▸ hafa færni í því að þróa áfram hugmyndir frá skissu til lokaniðurstöðu,
 ▸ geta smíðað vandaða frumgerð,
 ▸ geta rökstutt munnlega og skriflega vinnuferli og efnisval.

Námsmat: Verkefni og skissubók
Umsjónarkennari: N.N.
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Faggrein I: Mörkun

gra206-06H
6 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um tvö af undirstöðuatriðum auglýsingagerðar; hugmyndavinnu 
og mörkun (e. branding). Farið verður náið yfir ferli hugmyndavinnu og tæki og tól kynnt til 
sögunnar. Þá verður fjallað um viðfangsefni mörkunar og samband marks (e. brand) við sam-
félag og umhverfi. Nemendur skapa eða endurskapa mark og ná þannig færni í að skoða sér-
stöðu þess, staðsetningu á markaði og loforðið sem það felur í sér. Helstu aðferðir og kenn-
ingar eru kynntar til sögunnar (m.a. með dæmum um auglýsingar, herferðir og mörkun) og 
nemendur tileinka sér þær á persónulegan og skapandi hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast þekkingu á og færni til að nota ýmis tæki og tól greinarinnar í hugmynda-
vinnu,

 ▸ geta gert grein fyrir hugmynd á frumstigi, kynnt hana og unnið úr henni á skipulegan hátt,
 ▸ hafa tileinkað sér færni í umræðu um hugmyndir og samhengi þeirra við umhverfi, sam-

félag og siðfræði greinarinnar,
 ▸ búa yfir færni til að greina mörkunarverkefni, miðla sérstöðu, leiða verkefni og þekkja 

þau lögmál sem mörkunarverkefni byggist á,
 ▸ geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum,
 ▸ geta beitt gagnrýnum aðferðum við að greina viðfangsefni og geta rökstutt ákvarðanir á 

faglegum grunni.

Námsmat: Hóp- og einstaklingsverkefni, þátttaka í umræðum, vinnubók
Umsjónarkennari: Stefán Snær Grétarsson
Kennarar: Þorvaldur Sverrisson og Ásmundur Þórðarson
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Faggrein I: Nýklassík og fataiðnaður

fat102-06H
6 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu setja nemendur verk sín í samhengi við sögu fataiðnaðar og þróa leiðir til þess 
að vísa til hennar í hönnun sinni. Annars vegar er fjallað um þann fatnað sem telst klass-
ískur nú á dögum sem kynntur er fyrir nemendum sem kafa svo sjálfir dýpra ofan í efnið. Sú 
rannsókn er svo notuð sem grunnur til stuðnings við þróun hugmynda og hönnunar á eigin 
fatalínu, út frá persónulegri sýn. Hins vegar taka nemendur þátt í fræðilegri rannsókn og afla 
gagna um fyrirtæki í sögu íslensks fataiðnaðar og er áhersla lögð á að greina starfsemina og 
velgengni hennar.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja til sögu fyrirtækja í íslenskum fataiðnaði,
 ▸ þekkja sögu og helstu einkenni þess fatnaðar sem telst klassískur í dag,
 ▸ hafa víðtæka þekkingu á hugtökum greinarinnar,
 ▸ geta nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á fagsviði,
 ▸ geta beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna innan greinarinnar,
 ▸ vera færir um að nýta sér þekkingu sína á fatnaði til fræðilegra og listrænna starfa innan 

fatahönnunar,
 ▸ geta rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir á faglegum grunni og sett verk sín í sögulegt

samhengi.

Námsmat: Verkefni, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Linda Björg Árnadóttir
Kennarar: Katrín María Káradóttir, Linda Björg Árnadóttir og Anna Dröfn Ágústsdóttir
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Faggrein II: Að byggja borg

ark200-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um samband arkitektúrs og borgarumhverfis og fá nemendur 
ákveðna lóð eða svæði sem þeim er ætlað að skoða og fást við. Nemendur hanna heil-
steypt arkitektónískt verk, eftir gefinni forsögn, þar sem forsendur borgarinnar eru lagðar 
til grundvallar í hönnunarferlinu. Þeim er ætlað að vinna verk sem er byggt á skýrri hug-
myndafræði sem gengur sem óslitinn þráður í gegnum verkið, frá borg til byggingar, þar 
sem áhersla er lögð á að skýra borgarumhverfið og styrkja almenningsrýmið. Þannig á hið 
arkitektóníska inngrip að mótast af borginni sem mótar það um leið. Fjallað er um mikil-
vægi tæknilegra úrlausna og mikilvægi deilihönnunar í mótun góðs arkitektúrs. Nemendur 
fá þjálfun í hönnun deililausna og vinna deili í eigin hönnunarverki sem hluti af því að 
móta heilsteypt arkitektónískt verk. Áhersla er lögð á að þróa tæknilega vel leyst deili í 
veðurhjúp bygginga.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skilning á samspili arkitektúrs og hins byggða borgarumhverfis,
 ▸ þekkja kenningar, forsendur, hugtök og aðferðir sem tengjast arkitektúr og hlutverki hans 

í mótun borgarumhverfis,
 ▸ geta unnið með grunnþætti arkitektúrs í borgarumhverfi,
 ▸ geta unnið með grunnþætti deilihönnunar sem byggð er á arkitektónískri hugmynda-

fræði,
 ▸ geta tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða,
 ▸ geta beitt aðferðum og verkfærum arkitektúrs, með það að markmiði að virkja borgarrými 

með arkitektónísku inngripi,
 ▸ hafa færni til að setja fram og lýsa viðfangsefni arkitektúrs í borgarumhverfi og rann-

sóknarniðurstöðum því tengdu og geta fjallað um þær í rituðu og töluðu máli,
 ▸ geta unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/ 

starfsáætlun og fylgt henni.

Námsmat: Greining, verkefni, framsetning, kynning, virkni og ástundun.
Umsjónarkennari: Steinþór Kári Kárason
Kennarar: Ásmundur Hrafn Sturluson, Steinþór Kári Kárason og Massimo Santanicchia
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Faggrein II: Efni og framleiðsla

fat107-12H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu heldur nemandi áfram að glíma við hönnunarverkefni á ýmsum sviðum. 
Farið er í gerð mynstra, þar sem unnið er með grafík og litasamsetningar fyrir tískufatnað 
sem svo er prentuð með fjölbreyttum hætti á mismunandi efni o.fl. Í síðasta hluta námskeiðs-
ins kynnast nemendur ýmsum framleiðslu- og iðnfyrirtækjum í fataiðnaði. Lögð er áhersla á 
fjölbreytta möguleika með kosti og galla við framleiðsluna í huga. Hugmyndir eru svo unnar 
fyrir framleiðsluferli, ásamt verk- og kostnaðaráætlun.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja til helstu aðferða við framleiðslu á fatnaði í heiminum í dag,
 ▸ þekkja eiginleika mismunandi aðferða við mynsturhönnun og prentun,
 ▸ geta beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu á heppilegu framleiðsluferli fyrir fatnað og 

vita hvað ber að hafa í huga við leit og val á hentugu framleiðslufyrirtæki,
 ▸ geta notað viðeigandi tækja-, tækni- og hugbúnað við mynsturgerð,
 ▸ geta prentað efni í nothæfan fatnað,
 ▸ geta hannað grafík á efni fyrir tískufatnað og komið frá sér á nothæfan hátt,
 ▸ geta undirbúið teikningar og fylgiskjöl til framleiðslufyrirtækis og séð á faglegan hátt um 

samskipti við þau.

Námsmat: Þátttaka og virkni í tímum, verkefni og ástundun
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Linda Björg Árnadóttir, Helga Pálína Brynjólfsdóttir, N.N. og erlendur gestakennari.
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Faggrein II: Tækni og menning

Vör200-12H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Námskeiðið er tvíþætt, annars vegar Opin vinnustofa þar sem valið er tiltekið staðbundið 
menningarsamhengi til rannsóknar og greiningar. Í námskeiðinu er farið yfir helstu skil-
greiningar á aðgerðarstefnu í hönnun (e. Design Activism), tilheyrandi hugsunarhætti, 
verkfærum og aðferðarfræði. Nemendur skoða hugtakið frá fræðilegu sjónarhorni og öðlast 
skilning á aðferðarfræðinni í gegnum vinnusmiðju. Hinsvegar er Tækni og Menning þar sem 
nemendur nýta þekkingu sem sköpuð var úr Opin Vinnustofa og varpa henni út í samfélagið 
með túlkun í ýmsa miðla, efni, ferla, texta, myndir, hreyfimynd o.s.frv. Notast er við fræðitexta 
til að veita innsýn inn í myndmál til nýtingar í miðlun verks.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta greint og myndað inngrip inn í afmarkaða staðbundna menningu,
 ▸ þekkja helstu skilgreiningar á aðgerðarstefnu í hönnun (e. Design Activism),
 ▸ geta nýtt sér tæknilegar úrlausnir í eigin hönnunarvinnu,
 ▸ getað miðlað rannsókn með valinni tækni til samfélagsins.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Thomas Pausz
Kennarar: Thomas Pausz og Garðar Eyjólfsson.
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Faggrein II: Tækni og upplýsingar

gra201-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um gagnvirkni (e. interactivity), rauntímaupplýsingar (e. real time in-
formation) og margskyns tæknimöguleikar skoðaðir, s.s. forritun og notkun skynjara, í þeim 
tilgangi að hafa áhrif á hönnunarferli og hönnunarverk. Kynntir eru grunnþættir upplýsinga-
hönnunar, skoðuð dæmi og nemendur tileinka sér röksemdarfærslu þegar kemur að
ákvörðunartöku í úrlausn verkefna.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skilning á grunnþáttum í forritun og geta gert grein fyrir möguleikum sem þeir 
þættir bjóða upp á,

 ▸ þekkja tilgang og hugmyndafræði upplýsingahönnunar,
 ▸ geta fjallað á gagnrýninn hátt um áhrif þeirrar tækni sem tekin er fyrir í námskeiðinu,
 ▸ hafa tileinkað sér vinnubrögð upplýsingahönnunar, sem byggja á rannsókn, vinnuferli og 

rökstuddri niðurstöðu,
 ▸ vera færir um að nýta möguleika þeirrar tækni sem kynnt er í námskeiðinu til þess að 

skapa eigið hönnunarverk,
 ▸ hafa öðlast færni til að sýna verk sín og vinnuferli á skipulegan og rökréttan hátt.

Námsmat: Þátttaka, verkefni, vinnubók og ástundun
Umsjónarkennari: Lóa Auðunsdóttir
Kennarar: Sam Rees, Hörður Lárusson og N.N.
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Fatahönnun og aðferðafræði

fat101-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um grundvallaratriði fatahönnunar. Helstu fyrirtæki og miðlar fags-
ins eru kynnt, með áherslu á að nemendur þjálfist í að afla upplýsinga um faggreinina. Nem-
endur læra að tileinka sér að fylgjast með stefnum og straumum í tískuiðnaði og þróa með 
sér persónulega sýn. Fjallað er um samband teikninga, fatasniða, efna og áferða. Nemendur 
hljóta þjálfun og leiðsögn í teikningu og efla með sér skilning á uppbyggingu fatnaðar. Kennd 
er aðferðafræði í undirbúnings- og rannsóknarvinnu fatahönnuða áður en byrjað er að skissa 
hugmyndir. Nemendur fá leiðsögn í þróun eigin hugmynda, útfærslu þeirra í fatnað, hvernig 
setja má fatalínu saman og kynnast leiðum til að kynna fatalínu fyrir öðrum. Grundvallaratr-
iði í textílþrykki eru kynnt og gerðar tæknilegar æfingar í meðferð og blöndun efna og áferða.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja helstu fyrirtæki og miðla tengdum fatahönnun og tísku,
 ▸ þekkja grunnaðferðir við þróun verkefna í fatahönnun,
 ▸ þekkja mismunandi teikniaðferðir og notkunarmöguleika þeirra,
 ▸ hafa grunnþekkingu og færni í textílþrykki,
 ▸ hafa góð tök á að fylgjast með stefnum og straumum í fatahönnun,
 ▸ geta beitt helstu miðlunarverkfærum fagsins,
 ▸ geta þróað hugmyndir með skissuvinnu,
 ▸ kunna að byggja upp rannsókn til grundvallar hönnunarferils fyrir fatalínu.

Námsmat: Vinnubækur, kynning, framsetning, ástundun, mæting og virkni
Umsjónarkennari: Linda Björg Árnadóttir
Kennarar: Linda Björg Árnadóttir, Laufey Jónsdóttir, Anne Clausen og Helga Pálína Brynjólfs-
dóttir
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Forrit fyrir arkitekta

Ver210-04H 4 eCts – tækni
Forkröfur CAD 1

lýsing
Í námskeiðinu fá nemendur þjálfun í að nota teikniforrit fyrir hönnun mannvirkja og um-
hverfis með áherslu á mótun og byggingu þrívíddarlíkana. Nemendur læra að nýta sér tölvu-
umhverfið til að þróa hugmyndir sínar og hönnun og læra á helstu tól og tæki fyrir þrívídd-
arteiknun. Nemendur fá þjálfun og færni í að nota forritin til að efla með sér skilning og 
þekkingu á framsetningaraðferðum í tölvu hvað varðar lýsingu og áferð líkana. Enn fremur 
er farið í grundvallaratriði tölvustýrðra framleiðsluaðferða tengt verkstæði.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á mótun þrívíddarlíkana í tölvu,
 ▸ hafa þekkingu og skilning á framsetningaraðferðum þrívíddarlíkana,
 ▸ hafa dýpkað skilning á sambandi hönnunar og tölvuteikninga,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstætt verklag við notkun teikniforrita,
 ▸ geta nýtt sér tölvuteiknun til þróunar á hugmyndavinnu,
 ▸ hafa færni til að leggja sjálfstætt mat á framsetningaraðferðir í arkitektúr og geta miðlað 

hugmyndum sínum að mannvirkjagerð í þrívídd,
 ▸ hafa dýpkað skilning sinn á notkun teikniforrita fyrir hönnun mannvirkja.

Námsmat: Ástundun, virkni og verkefnavinna
Umsjónarkennari: Einar Hlér Einarsson
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Forritin öll

Ver101-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nota Adobe Illustrator og InDesign og með-
ferð þeirra í tengslum við notkun Adobe Photoshop-forritsins sem áhalds til að miðla hug-
myndum og upplýsingum. Námskeiðinu er ætlað að koma byrjendum vel af stað með að nota 
forritin, skilja þau og hagnýta sér helstu tól og tæki þeirra. Nemendur læra að nota forritin til 
einfaldrar uppsetningarvinnu, einkum til að koma til skila eigin verkum og við gerð möppu 
(skyldu). Í námskeiðinu öðlast nemendur þjálfun og færni í að nota forritin til að efla með 
sér skilning og þekkingu á framsetningaraðferðum í tölvu. Þeir þróa færni sína í notkun for-
ritanna sem gerir þeim kleift að gera hugmyndir sínar skiljanlegri.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu og skilning á aðferðum sem helstu framsetningartölvuforrit bjóða upp á,
 ▸ hafa tileinkað sér þekkingu á sambandi hönnunar og framsetningarforrita,
 ▸ hafa færni til að leggja sjálfstætt mat á framsetningaraðferðir og geta miðlað hugmyndum 

sínum og kunnáttu við hugmyndahönnun með framsetningarforriti,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstætt verklag með framsetningarforrit sem verkfæri, með víðsýni 

og frumleika að leiðarljósi.

Námsmat: Verkefni í tíma, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: N.N.

Frá hugmynd og hönnun á markað

Hfr234-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um störf hönnuða á auglýsingastofum og við aðra markaðsmiðaða 
vinnu. Rætt er um samskipti og samstarf við aðrar starfsstéttir og fagaðila í þessu samhengi. 
Þá er fjallað sérstaklega um mörkun og hlutverk mörkunar í markaðssetningu auk þess sem 
hugað er að markaðsrannsóknum og notkun auglýsinga í ólíkum miðlum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja og skilja þau ferli sem notuð eru við markaðssetningu og auglýsingagerð,
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 ▸ geta greint frá helstu kenningum og hugtökum í markaðsfræði og auglýsingafræðum,
 ▸ geta unnið markvisst að auglýsingagerð og markaðssetningu með ákveðna markhópa og 

birtingaleiðir í huga.

Námsmat: Skrifleg verkefni
Umsjónarkennarar: Þorvaldur Sverrisson og Ásmundur Þórðarson

Grafísk hönnun á Íslandi

Hfr104-02H
2ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um grafískan menningararf á Íslandi. Farið er yfir íslenska munstur-
gerð og myndlýsingar. Bókahnútar, leturgerðir eins og höfðaletur ásamt skriftargerðum úr 
pappírshandritum eru sýndar. Farið er yfir upphaf prentlistar á Hólum í Hjaltadal. Fjallað 
er sérstaklega um það tímabil frá vélvæðingu prentlistar ásamt upphafi prentmótagerðar 
sem gerðu myndræna framsetningu og tengingu hennar við texta mögulega. Stíltímabil eru 
greind og dæmi sýnd um framsetningu rómantísku stefnunnar og raunsæis, auk þess sem 
fjallað er um upphaf módernismans á Íslandi fram að póst-módernisma. Gerð er grein fyrir 
einstökum teiknurum og verk þeirra sett í samhengi við stíltímabilin.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja staðsetningu verka einstakra teiknara í almennri hugmyndasögu,
 ▸ vera færir um að átta sig á uppruna hugmynda og forma ásamt ferðalagi þeirrahingað til 

lands,
 ▸ vera fær um að greina ýmis tákn og menningarlegar vísanir sem einkenna grafíska fram-

setingu á Íslandi.

Námsmat: Próf
Umsjónarkennari: Guðmundur Oddur Magnússon
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Grafísk hönnun og aðferðarfræði

gra101-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu eru nemendum kynnt helstu hugtök og aðferðir leturfræði, flokkun leturs, 
byggingu og formgerð. Í fyrri hluta eru kenndar aðferðir módernisma um ferli og rökréttar 
niðurstöður við myndbyggingu með letri (e. type composition). Nemendur fá markvissa þjálf-
un og gera tilraunir með letur sem myndmál og vinna að myndbyggingu með letri. Fjallað 
verður um flokkun leturs, byggingu og formgerð, farið yfir skipulagningu texta og hlutverk 
leturs sem boðmiðils.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa kynnst hugmyndafræði módernisma í víðum skilningi,
 ▸ þekkja grunnhugtök leturfræði (e. typography), helstu leturflokka og hafa kynnt sér form-

ræna uppbyggingu erkitýpískra leturgerða,
 ▸ hafa vald á uppsetningu leturs í samfelldum texta og geta einnig beitt því sem mynd-

rænum formum,
 ▸ kunna skil á og geta beitt greinarmerkjasetningu í íslensku og ensku,
 ▸ hafa tileinkað sér vinnubrögð í grafískri hönnun sem byggja á rannsókn, vinnuferli og 

rökréttri niðurstöðu,
 ▸ hafa getu til að sýna verk sín og vinnuferli á skipulegan og rökréttan hátt,
 ▸ geta tjáð sig af öryggi um leturfræði og formfræði leturs, mynda og flatar.

Námsmat: Þátttaka og virkni í tímum, verkefni, vinnubók og ástundun
Umsjónarkennari: Birna Geirfinnsdóttir
Kennari: Atli Hilmarsson, Birna Geirfinnsdóttir
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Heimsfræði: Vísindi og sköpun

Hfr220-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er leitast við að varpa ljósi á tengslin á milli vísinda og hönnunar með því að 
beina sjónum að mismunandi fræðasviðum sem öll takast á við sköpun á einn eða annan 
hátt, hringrásir eða orsakalögmál. Litið er til gamalla og nýrra vísindakenninga um sköpun, 
hvort sem sköpunin sprettur þá úr efni, af innblæstri eða jafnvel úr engu. Þá er leitast við að 
spegla stórar vísindalegar hugmyndir í hönnun og mannlegu eðli.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa hlotið þjálfun í að nota sér kenningar innan raunvísinda í samhengi við hönnun og 
við eigin hönnunarvinnu eða listsköpun,

 ▸ hafa hlotið þjálfun í að skrifa og ræða um hönnun út frá þverfaglegum forsendum,
 ▸ hafa hlotið aukna færni til að leita til raunvísinda við eigin sköpun og vera færir um að 

beita þeirri þekkingu sinni á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt í eigin verkefnum,
 ▸ að hafa öðlast færni til að þekkja nokkur helstu hugtökin sem einkenna landamæri hönn-

unar og vísinda.

Námsmat: Dagbækur og greinargerðir
Umsjónarkennari: N.N.

53



Hönnun og áhrif: Að þétta byggð

ark200-08H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Markmið námskeiðsins er að styrkja getu nemenda við að skoða og greina umhverfi bygginga, 
samspil þeirra á milli, þess félagslega samhengis sem borgin skapar og hlutverk og verkfæri 
arkitektúrs í sköpun borgarumhverfis. Nemendur greina lóðir sem þeir skoða og lýsa með 
mismunandi aðferðum sem miða að því að kynnast staðnum, jafnt sem skýrt afmarkaðri lóð 
og hluta af stærri borgarmynd. Nemendur gera svo verk þar sem arkitektónískum aðferðum 
er beitt til að bregðast við þeim aðstæðum sem fyrirliggjandi eru, byggðu á greiningu og sýn 
þeirra á þróun staðarins og borgarinnar í heild.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast getu til að skoða og greina borgina og öðlast skilning á samspili bygginga, 
borgarrýmis og samfélagslegra þátta sem mynda borgarumhverfið,

 ▸ hafa öðlast skilning á hlutverki arkitektúrs í mótun borgarumhverfis,
 ▸ hafa tileinkað sér þekkingu og skilning á þeim þáttum sem samtvinnast í hönnunarferli 

arkitektúrs með hugmyndavinnslu, greiningu og beitingu hugmyndafræði í formi og 
skipulagi,

 ▸ hafa þróað með sér aðferðarfræði til að bregðast við borgarumhverfinu með þróun og 
vinnslu á forsögn að arkitektónísku verki, sem hefur það að meginmarkmiði að skýra og 
skerpa á því umhverfi sem það er sett í,

 ▸ hafa tekið og réttlætt ákvarðanir á faglegum grunni, unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér 
markmið og fylgt starfsáætlun,

 ▸ hafa tekið virkan þátt í samstarfi, miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu, 
og vera færir um að túlka og kynna niðurstöður sínar með þeirri tækni sem nýtist best,

 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.

Námsmat: Ástundun, vinnuaðferð og þróun verkefnis auk skilaskyldu
Umsjónarkennari: Steinþór Kári Kárason
Kennarar: Ásmundur Hrafn Sturluson og Steinþór Kári Kárason
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Hönnun og áhrif: Letur og rannsókn

gra200-10H –
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Nemendur kynnast grunnþáttum er snúa að leturteikningu, bæði hvernig beita eigi penna en 
einnig hvernig letur hefur þróast úr handletrun yfir í stafrænar skriftir. Skoðaðar eru ólíkar 
aðferðir í skrift og stafrænu letri, og ólíkar aðferðir í hugmyndavinnu og teikningu í letur-
hönnun. Nemendur læra um sögu stafanna og skoðuð er flokkun leturs. Einnig eru nem-
endur hvattir til að þróa sinn eigin stíl og vinna með myndlýsingar sér til aðstoðar til þess 
að miðla hugmyndum. Lögð er áhersla á rannsóknarvinnu og að nemendur kynni sér mis-
munandi myndheima.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu á gotneskri, húmanískri og ítalskri skrift og geta skrifað að minnsta kosti 
eina þeirra,

 ▸ þekkja mismunandi form myndlýsinga,
 ▸ kunna að búa til breiðpenna, breyta honum og þekkja fjölbreytt úrval hans,
 ▸ hafa færni í að rannsaka myndheima, sögu og hugmyndaheima innan persónulegs 

áhugasviðs,
 ▸ hafa tileinkað sér viðeigandi hugbúnað og geta komið eigin letri á lyklaborðshæft form,
 ▸ geta fært rök fyrir ákvörðunum sínum og hönnunarferli og dregið ályktun í formi mót-

aðrar leturgerðar og myndar,
 ▸ hafa færni til að skapa ný og persónuleg myndverk út frá niðurstöðum rannsóknanna.

Námsmat: Þátttaka og virkni í tímum, vinnubækur, verkefni
Umsjónarkennari: Lóa Auðunsdóttir
Kennarar: Freyja Bergsveinsdóttir, Guðmundur Úlfarsson, Gunnar Þór Vilhjálmsson, Lóa 
Hlín Hjálmtýsdóttir og Sam Rees
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Hönnun og áhrif: Staðbundin framleiðsla

Vör201-10H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Nemendur fara með kennara í vettvangsferðir í valin fyrirtæki og fá kynningu á starfsemi 
þeirra og sögu. Í kjölfarið eru fyrirtækin kortlögð, skilgreind og metin í máli og myndum, 
þar sem framleiðsluaðferðum, framleiðslugetu, framleiðsluefnum, framleiðslumöguleikum 
o.s.frv. eru gerð ítarleg skil, sem og sögu fyrirtækjanna og einkennum þeirra. Lögð er áhersla 
á að vinna út frá þeim möguleikum sem til staðar eru og skapa nýjum vörum sérstöðu með 
því að upprunatengja vöruna. Í seinni hluta námskeiðsins er unnið með grafískum hönnuði 
að framsetningu vörunnar og ljósi varpað á mikilvægi grafískrar framsetningar í allri miðlun.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa tileinkað sér færni til að meta og skilja mikilvægi sjálfbærrar þróunar og fjölbreyti-
leika í nánasta umhverfi fyrirtækja og virkja þá þætti til stuðnings þeirra,

 ▸ þekkja fjölda framleiðslufyrirtækja á afmörkuðu svæði og hafa öðlast getu til að kanna 
möguleika þeirra og takmarkanir,

 ▸ hafa færni til að vinna með staðbundnum framleiðslufyrirtækjum að þróun og frumgerð 
nýrrar vöru,

 ▸ hafa getu til að skilja og meta undirstöðuatriði í grafískri framsetningu með það að mark-
miði að styðja við framsetta vöru á skapandi og skilmerkilegan hátt,

 ▸ hafa öðlast skilning og færni á því að setja verkefni faglega fram,
 ▸ geta beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu á heppilegu framleiðsluferli og vita hvað 

ber að hafa í huga við leit og val á hentugu framleiðslufyrirtæki.

Námsmat: Vinnuferill, frumgerð, miðlun
Umsjónarkennari: Garðar Eyjólfsson
Kennari: Garðar Eyjólfsson og N.N.
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Hönnun og áhrif: Tískusýning

fat201-10H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í fyrri hluta námskeiðsins læra nemendur að nýta rannsóknaraðferðir til grundvallar hönn-
unarferli fatalínu og vinna beint í efni á gínu. Seinni hluti námskeiðsins snýst um að hanna 
og búa til fatnað til sýningar á tískusýningu á opinberum vettvangi. Í námskeiðinu er lögð 
mikil áhersla á að nemendur nálgist viðfangsefni á einstaklingsbundinn hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast góðan skilning og innsæi í vinnuferli fatahönnuða,
 ▸ hafa skilning á því hvernig hægt er að vinna hugmyndir um form beint á gínu,
 ▸ vera meðvitaðir um áhrif eigin verka á umheiminn og öfugt,
 ▸ hafa kynnst og tileinkað sér verklag við rannsóknarvinnu með efnum og sniðum,
 ▸ hafa fengið innsýn í skapandi sniðavinnu og geta nýtt sér hana við hönnun á fatnaði og 

fylgihlutum,
 ▸ geta sett saman fatalínu frá grunni fyrir tískusýningu og mætt tæknilegum úrlausnar-

málum er fylgja því.

Námsmat: Ferli, fatalína, stílisering, framsetning, kynning, virkni og ástundun Umsjónar-
kennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Katrín María Káradóttir og Dainius Bendikas
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Hönnun og samfélag I

Hfr110-08H
8 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um sögu hönnunar frá 19. öld og til dagsins í dag og hún skoðuð í 
ljósi tíðaranda og hugmyndasögu á tímabilinu. Aðferðum menningarfræðinnar er beitt við 
greiningu á ýmsum þáttum sem einkenna samfélagið á þessum tíma og sérstök áhersla lögð 
á sjónrænar birtingarmyndir menningar og tíðaranda. Fjallað er um það hvernig menning og 
samfélag móta hegðun fólks og hugað að því hvernig greina megi valdasamspil í samfélag-
inu í gegnum ýmsa þætti í menningu og listsköpun. Fjallað verður um grunnþætti í helstu 
heimspeki- og menningafræðikenningum samtímans, s.s. orðræðugreiningu, afbyggingu, 
femínisma, fyrirbærafræði og sálgreiningu, og hvernig hægt sé að nota þessar kenningar 
í skapandi vinnu. Inn í kennsluna fléttast þjálfun í akademískum vinnubrögðum. Áhersla 
er lögð á sjónræna framsetningu og samhengi ólíkra þátta í hönnun, arkitektúr, menningu, 
hugmyndafræði og hugsun.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja og geta gert grein fyrir helstu straumum, stílgerðum og stefnum á tímabilinu,
 ▸ þekkja og geta gert grein fyrir helstu hönnuðum á tímabilinu og geta sett verk þeirra í 

hugmyndasögulegt samhengi,
 ▸ hafa öðlast þjálfun í myndgreiningu og lestri myndmáls,
 ▸ hafa fengið þjálfun í lestri fræðitexta og geta sett þá í samhengi við ýmsa þá þætti í menn-

ingunni sem snúa að arkitektúr, hönnun og öðrum listgreinum,
 ▸ hafa tileinkað sér fræðileg hugtök sem geta nýst þeim við að fjalla um hönnun, arkitektúr 

og listir í nýju samhengi,
 ▸ geta fjallað um sjónræna þætti í menningu samtímans á gagnrýninn og fræðilegan hátt 

og rökstutt skoðanir sínar með vísun í fræðikenningar, bæði munnlega og skriflega,
 ▸ hafa fengið grunnþálfun í akademískum vinnubrögðum og geta beitt þeim á sjálfstæðan

hátt í eigin vinnu.

Námsmat: Vinnudagbók, verkefni og próf
Umsjónarkennari: Sigrún Alba Sigurðardóttir
Kennarar: Guðmundur Oddur Magnússon og Sigrún Alba Sigurðardóttir
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Hönnun og samfélag II

Hfr101-08H
8 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um sögu hönnunar með áherslu á vöruhönnun, tísku og alþjóð-
lega byggingarlist. Helstu stefnur og straumar í vöruhönnun, tísku og byggingarlistasögu 
eru tekin til skoðunar og áhersla lögð á að tengja verk einstakra hönnuða eða arkitekta við 
almennar listastefnur og tíðaranda þeirra. Fjallað er um hvernig klæðnaður, hlutir og bygg-
ingar tengjast og mótast af tíðaranda og hvernig sögulegir atburðir og samfélagsþróun hafa 
þar áhrif á. Þjóðfélagslegar og tæknilegar aðstæður eru einnig skoðaðar og rætt um hver áhrif 
þeirra eru á hönnun hverju sinni.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta sett ákveðnar byggingar og hönnunarverk í sögulegt og þjóðfélagslegt samhengi,
 ▸ hafa fengið þjálfun í að þekkja og koma auga á helstu lista- og hönnunarstefnur,
 ▸ vera færir um að fjalla um helstu stíleinkenni ólíkra tímabila í hönnun og arkitektúr,
 ▸ vera færir um að þekkja nokkur lykilverk einstaka arkitekta og hönnuða og geta sett þau 

í sögulegt samhengi,
 ▸ hafa tileinkað sér fræðileg hugtök sem geta nýst við að fjalla um hönnun, arkitektúr og 

listir í nýju samhengi.

Námsmat: Verkefni og próf
Umsjónarkennari: Tinna Gunnarsdóttir
Kennarar: Tinna Gunnarsdóttir, Katrín Káradóttir og Sveinn Bragason
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Hönnun og samfélag III

Hfr210-04H
6 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um umhverfi og sjálfbærni út frá hugmyndum og kenningum sem 
sóttar eru í umhverfisfræði, félagsfræði, heimspeki og hagfræði. Sérstök áhersla er lögð á að 
nemendur átti sig á hnattrænu samhengi og áhrifum staðbundinna þátta í því. Þá verður 
fjallað um sjálfbærni og vistvæna hegðun út frá aðstæðum í samtímanum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast góðan skilning á hugtakinu sjálfbærni og geta fjallað um það í ólíku samhengi,
 ▸ þekkja samspilið milli staðbundinna þátta og hnattræns samhengis og vera færir um að 

fjalla um þetta samspil með vísun í fræðikenningar,
 ▸ vera færir um að taka afstöðu til einstakra þátta er varða sjálfbærni og hönnun á faglegum 

forsendum.

Námsmat: Verkefni, ritgerð og próf
Umsjónarkennari: Eva Dögg Kristjánsdóttir
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Hönnun og samfélag IV

Hfr303-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um samfélagslega ábyrgð hönnuða, samskipti og samband hönnuða 
við neytendur, kaupendur verkefna, markaðsmál, starfsumhverfi og rekstur fyrirtækja sem 
starfa á sviði hönnunar og arkitektúrs. Farið er í grunnatriði sem varða stofnun fyrirtækja, 
rekstrarform, gerð viðskiptaáætlana, markaðs- og kostnaðaráætlana. Markmiðið með nám-
skeiðinu er að búa nemendur undir að vinna sjálfstætt að námi loknu með því að veita þeim 
innsýn í helstu atriði sem hafa ber í huga við eigin rekstur eða rekstur fyrirtækis. Þá er áhersla 
lögð á að skoða ábyrgð hönnuða í tengslum við umhverfismál og mannréttindi. Nemendur 
kynna sér mismunandi fræðikenningar úr siðfræði, viðskiptafræði og verkefnastjórnun.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast grunnþekkingu og færni í aðferðum sem varða stofnun, rekstur og markaðs-
setningu fyrirtækja,

 ▸ hafa öðlast innsýn í hugtakaheim hönnunarhugsunar (e. design thinking) eins og hún 
hefur verið skilgreind af m.a. Rolf Faste og David M. Kelley,

 ▸ þekkja til aðferðarfræði hönnunarhugsunar í anda Faste og Kelley til að leysa vandamál 
og hafa öðlast færni til að beita henni á raunveruleg viðfangsefni,

 ▸ hafa öðlast grunnþekkingu á skapandi verkefnastjórnun,
 ▸ vera færir um að greina og skilja eigin áhrif sem hönnuðir,
 ▸ geta fjallað í rituðu og töluðu máli um hlutverk, ábyrgð og stöðu hönnuða í samfélaginu 

á gagnrýninn hátt,
 ▸ vera færir um að geta tekið afstöðu til einstakra mála er varða hlutverk og ábyrgð hönnuða 

í samfélaginu og rökstutt skoðanir sínar.

Námsmat: Ýmis verkefni og/eða próf
Umsjónarkennari: Ólafur Páll Torfason
Kennarar: Gunnar Hersveinn Sigursteinsson og Ólafur Páll Torfason
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Hönnun og samþætting: Fatahönnun

fat300-14H
14 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er lögð áhersla á að dýpka skilning og þekkingu nemenda á faginu með 
nokkrum verkefnum. Boðið er upp á leiðsögn frá erlendum gestakennara og þannig innsýn í 
nálgun listamanns/hönnuðar í störfum sínum og hún sett í samhengi við hönnun nemenda. 
Einnig vinna nemendur fatalínu með starfandi fyrirtæki í huga. Þeir undirbúa og flytja kynn-
ingu á hönnun sinni fyrir fulltrúa fyrirtækis, sem velur til sigurs það verkefni sem best fellur 
að stíl og þörfum þess. Heimur Haute Couture er rannsakaður og önnur fatalína unnin í því 
samhengi með áherslu á sérstaka persónulega sýn og framsetningu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eig nemendur að:

 ▸ hafa góða þekkingu á starfsumhverfi fatahönnuða á fjölbreyttum vettvangi,
 ▸ þekkja til margvíslegra leiða í uppbyggingu fatalína,
 ▸ hafa öðlast innsýn í mismunandi verkmenningu og listræn viðmið fyrirtækja innan fags-

ins,
 ▸ hafa getu til að takast á við óvænt og óvenjuleg verkefni,
 ▸ geta unnið hönnunarferli í fjölbreyttu samhengi og með ýmsum aðferðum,
 ▸ geta hagnýtt sér reynslu fagaðila og aðlagast viðhorfum og vinnulagi hans með opnum 

huga,
 ▸ geta aðlagað persónulega sýn sína að þörfum viðskiptavinar eða annarra sem nemandi á 

í samstarfi við.

Námsmat: Verkefni, framsetning, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Katrín María Káradóttir, Hildur Björk Yeoman og N.N.
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Hönnun og samþætting: Stefnumót

Vör300-22H
22 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu vinna nemendur hugmyndir að framleiðsluvörum sem tengjast beint við at-
vinnulífið oft með nýtingu á hráefni að leiðarljósi. Áhersla er lögð á samstarf við framleiðend-
ur og frumkvöðlaverkefni til þess að skapa einstakar afurðir. Nemendur fullmóta hugmyndir, 
gera vinnuteikningar og verkáætlanir að framleiðslu, frumgerðir/módel, og þróa og aðlaga 
að efnisnotkun og framleiðsluferli. Farið er yfir aðferðir við þróun, skipulagningu og rýnt í 
grófar verk- og kostnaðaráætlanir. Markmið verkefnanna er að þróa afurðir sem geta skapað 
efnahagslegan ávinning og verið fyrirmyndir fyrir framleiðendur til að auka vægi nýsköp-
unarframleiðslunnar í samstarfi við hönnuði. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni. 
Lögð er áhersla á miðlun verkefnisins til samfélagsins með texta, myndum og videóverkum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja aðferðir og efni sem eru til staðar í landbúnaðar- og iðnaðarsamfélaginu eftir því 
sem við á hverju sinni,

 ▸ þekkja möguleika á framleiðslu á völdu hráefni í íslensku samhengi,
 ▸ geta greint hagnýt flókin viðfangsefni í faglegu samhengi,
 ▸ geta unnið í hópi hönnuða sem og með öðrum starfsstéttum,
 ▸ hafa öðlast færni í öflun upplýsinga og skráningu þeirra,
 ▸ hafa öðlast grunnfærni í að setja sig inn í hugsunarhátt, framleiðslugetu og aðferðarfræði 

í framleiðslufyrirtæki,
 ▸ geta gert grunn að verk- og kostnaðaráætlun ásamt miðlun á verki til framleiðslufyrir-

tækja í formi tæknilegra teikninga og texta,
 ▸ þekkja grunnaðferðir við kynningu á verkefni með notkun ýmiss konar miðla, texta, 

mynda og hreyfimynda,
 ▸ geta tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni starfssviðsins,
 ▸ hafa færni til að túlka og kynna niðurstöður skriflega, með vinnuteikningum og mód-

elum,
 ▸ geta miðlað niðurstöðum úr rannsóknum sínum á tíðaranda efnislega og munnlega í 

texta ásamt hreyfimynd.

Námsmat: Verkefni, kynningar, þátttaka og virkni
Umsjónarkennari: Tinna Gunnarsdóttir
Kennarar: Tinna Gunnarsdóttir og N.N.
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Hönnun og samþætting: Veruleiki

gra300-22H
22 ECTS – vinnustofa

lýsing
Námskeiðið er tvíþætt, annars vegar vinna nemendur saman að því að stofna hönnunar- og 
auglýsingastofu og hins vegar fullvinnur hluti nemenda tímaritið Mænu. Nemendur vinna 
hagnýt verkefni þar sem áhersla er lögð á samþættingu verkþátta og skipulagningu frá upp-
hafi til enda í samstarfi hönnuða, ritstjóra, verkkaupa, prentara og annarra. Tekið er á og 
fjallað um greiningu verkefna, áætlanir, verkferla, verkaskiptingu og stjórnun hönnunarverk-
efna.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skilning á meginþáttum í fjölbreyttu starfi hönnuða á hönnunar/auglýsingastofu,
 ▸ hafa getu til að takast á við óvænt og óvenjuleg verkefni,
 ▸ geta nýtt sér gagnasöfn og upplýsingalindir, greint hvenær er þörf á þeim og geta metið 

áreiðanleika þeirra,
 ▸ hafa lagt grunn að hönnunarstefnu (e. art direction),
 ▸ búa yfir færni til að túlka, kynna og miðla sérhæfðu efni innan fræðasviðsins,
 ▸ geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa,
 ▸ geta greint og fjallað um sérstöðu, einkenni, sögu og samkeppnisstöðu viðskiptavina,
 ▸ geta unnið að hagnýtu hönnunar- og útgáfuverkefni og kunna skil á mismunandi verk-

þáttum þess.

Námsmat: Mæting og þátttaka, hópa- og einstaklingsverkefni
Umsjónarkennari: Birna Geirfinnsdóttir
Kennarar: Ármann Agnarsson, Birna Geirfinnsdóttir og Lóa Auðunsdóttir
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Hönnun og samþætting: Vistvæni bygginga

ark300-20H
20 ECTS – vinnustofa

lýsing
Meginviðfangsefni námskeiðsins er að leggja grunn að fræðilegri og tæknilegri þekkingu 
nemenda á sjálfbærni og vistvæni í samhengi hönnunar. Nemendur vinna með grunnvið-
fangsefni vistvænnar aðferðarfræði, takast á við umhverfisþætti og tengsl hönnunar og nátt-
úru með því að vinna hönnunarverk sem lagt er fyrir. Nemendur kynnast aðferðum við að 
kortleggja og greina margþætta eiginleika umhverfis og samfélagslegra kerfa og nýta til að 
leggja grunn að þróun á hönnunar-“konsepti“ fyrir mótun samhengis staðar og bygginga. 
Hönnunarverkefni annarinnar eru reglulega greind og sett í samhengi við hugmyndafræði 
vistvæns arkitektúrs.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu á helstu viðfangsefnum, hugtökum og aðferðarfræði vistvænnar hönn-
unar,

 ▸ hafa öðlast þekkingu á umhverfislegu samhengi bygginga,
 ▸ hafa skilning á samhengi byggingarefnis, ákvarðanatöku og umhverfis,
 ▸ hafa færni til að afla sér nauðsynlegrar þekkingar um umhverfi og staðhætti,
 ▸ hafa hæfni til að greina og fjalla um umhverfisþætti sem liggja til grundvallar sjálfbærri 

og vistvænni hönnun á manngerðu umhverfi,
 ▸ hafa hæfni til þess að samþætta hönnunarverkefni sín við umhverfi sitt,
 ▸ geta beitt þekkingu sinni og færni til að skilgreina aðferðarfræði,
 ▸ geta sýnt fram á sjálfstæð og ábyrg vinnubrögð fyrir skapandi hugmyndavinnu, fram-

setningu, túlkun og úrvinnslu áhrifaþátta er tengjast sjálfbærni og upplifun manngerðs
umhverfis.

Námsmat: Verkefnaskil, kynningar, virkni og þátttaka í vinnustofum og samstarfsverkefnum
Umsjónarkennari: N.N.
Kennarar: Björn Guðbrandsson og Halldór Eiríksson
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Hönnunarferli: Fatahönnun

fat101-08H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Fjallað er um hönnunarferli í fatahönnun, frá hinu smáa og sértæka í hið stóra samhengi 
tískuheimsins. Námskeiðið skiptist í tvo hluta og er sá fyrri sértækt hönnunarferli á prjóna-
flíkum og sá seinni ferð til Parísar í starfsnám eða þátttaka í tískusýningu með nemendum 
á öðru ári.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja vel til hönnunarferlis og hafa öðlast innsýn í starfsumhverfi fatahönnunar í stóru 
samhengi,

 ▸ hafa grunnþekkingu á prjónahönnun og sérstöðu hennar,
 ▸ þekkja hvaða upplýsingar þurfa að koma sérstaklega fram við hönnun á prjóni og geta sett 

í samhengi við önnur möguleg verkefni með sérstöðu,
 ▸ geta fylgt þráðum eigin rannsóknarvinnu í hönnunarferli,
 ▸ geta reynt aðferðir af hugvitssemi og nokkru sjálfstæði,
 ▸ geta rökstutt ákvarðanir sínar á faglegum grunni,
 ▸ geta gert greinarmun á aðferðum í hönnun á prjóni og ofnu efni,
 ▸ hafa samskiptahæfni til samstarfs við aðila innan fagsins,
 ▸ geta fjallað um starfsvettvang fatahönnuða á greinandi og gagnrýninn hátt.

Námsmat: Vinnubók, hönnunarferli, þátttaka, teikningar unnar í vinnustofu og heima,
ástundun, virkni, og gæði verkefnis í lokayfirferð
Umsjónarkennari: Linda Björg Árnadóttir
Kennarar: Magnea Einarsdóttir og Linda Björg Árnadóttir
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Hönnunarferli: Grafísk hönnun

gra100-08H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Lögð er áhersla á að nemendur tileinki sér aðferðir við miðlun á texta. Nemendur eru kynntir 
fyrir heimi bókahönnunar og fyrir öðrum miðlunarleiðum á texta og myndmáli. Nemendur 
vinna með ýmsar leiðir í framsetningu og miðlun á efni og hvernig hægt er að vinna áfram 
með miðlun efnis og upplýsinga með aðstoð nútímatækni. Fjallað er um grunnþætti merkja-
fræði og nemendur læra um gerð og tilgang merkja og hvernig megi koma tilvísunum fyrir í 
einföldu myndmáli með letri og/eða mynd. Lögð er áhersla á myndmál og formfræði, tækni-
legar útfærslur og handbragð.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja hefðir, mismunandi hugmyndafræði og hugtök tengd bóka- og merkjahönnun,
 ▸ hafa tileinkað sér helstu tækni við bókahönnun og miðlun,
 ▸ geta tjáð sig af öryggi um bókahönnun og tilgang hennar,
 ▸ geta tjáð sig af öryggi um myndmál merkja,
 ▸ hafa tileinkað sér vinnubrögð í hönnun merkja sem byggjast á hugmyndavinnu og skissu-

gerð,
 ▸ hafa skilning og vald á einföldum formum,
 ▸ hafa tileinkað sér vinnubrögð í bókahönnun sem byggist á rannsókn, vinnuferli og rök-

réttri niðurstöðu til miðlunar inntaks,
 ▸ hafa getu til að sýna verk sín og vinnuferli á skipulagðan og rökréttan hátt.

Námsmat: Þátttaka, ástundun og verkefnavinna
Umsjónarkennari: Birna Geirfinnsdóttir
Kennarar: Sigurður Einar Gylfason, Lóa Auðunsdóttir
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Hönnunarferli: Hús nr. 1

ark103-08H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu vinna nemendur hugmynd að húsi á lóð sem skilgreind er af kennurum. Nem-
endur kanna hina efnislegu úrlausn hugmyndar í heilsteypta byggingu með það að markmiði 
að byggingartækni, efniskennd og deililausnir styðji inntak hugmyndar. Rík áhersla er lögð 
á hönnunarferlið, að unnið sé með ljós og efniskennd í þróun grunnhugmyndar hússins.
Áhersla er lögð á að vinna í líkanagerð og að yfirfæra hugmyndavinnu og skissu yfir í hrein-
teiknaða úrvinnslu. Nemendur rannsaka og meðhöndla mismunandi byggingarefni til að 
kanna mögulega samsetningu efna, áferð þeirra og áhrif í umhverfi sínu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa grundvallarþekkingu á byggingartækni og byggingarefnum,
 ▸ hafa grunnskilning á hönnun deililausna og samsetningu efna sem miðlað er í teikn-

ingum og líkönum,
 ▸ þekkja til aðferða vettvangskönnunar sem nýtist í þróun hugmyndavinnu,
 ▸ hafa leikni og færni í að yfirfæra hugmyndir sínar og tillögur yfir í teikningar,
 ▸ geta sýnt fram á færni í að afla sér upplýsinga um byggingartæknilegar úrlausnir og geta 

nýtt sér þær,
 ▸ geta unnið með efniskennd sem þátt í hugmyndavinnu og hönnun,
 ▸ hafa aukinn skilning á því hvernig samsetning efna er eitt tjáningarform hugmynda í 

arkitektúr,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í framsetningu eigin sköpunar-

verka.

Námsmat: Ástundun, virkni og verkefnavinna
Umsjónarkennarar: Kristján Örn Kjartansson og Kristján Eggertsson
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Hönnunarferli: Tilraunastofa

Vör100-08H
16 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu fá nemendur innsýn í rannsókna- og hugmyndavinnu, með áherslu á að fara 
úr því óhlutbundna yfir í hið efnislega. Nemendur vinna stutt verkefni, fá innsýn í aðferðar-
fræði sem stuðlar að hugmyndasköpun. Lögð er áhersla á faglegar og lofandi frumgerðir í lok 
námskeiðs ásamt stuttri og hnitmiðaðri kynningu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ geta rannsakað afmarkað samhengi og sett það efnislega fram,
 ▸ hafa öðlast færni í því að dýpka hugmyndavinnu sína í gegnum tilraunir með hug og 

hönd,
 ▸ búa yfir hæfni til að rökstyðja fræðilegar og hagnýtar úrlausnir,
 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ hafa öðlast færni til að gera sannfærandi prótótýpur og setja þær fram á faglegan hátt,
 ▸ hafa öðlast færni og getu til að fjalla um eigin verk og annarra á gagnrýninn og upp-

byggilegan hátt,
 ▸ hafa færni til þess að kynna verk sín á faglegan hátt.

Námsmat: Vinnuferill, kynning, vinnubók
Umsjónarkennari: Rúna Thors
Kennarar: Agnar Jón Egilsson, Hanna Dís Whitehead, Hildur Steinþórsdóttir, Ragnheiður 
Ingunn Ágústsdóttir, Tinna Gunnarsdóttir
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Ímyndir og tákn

Hfr244-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu verður fjallað um táknfræði, goðsögur, sérstöðu mannlegar tjáningar og tak-
markanir hennar. Þá verður fjallað um myndhverfingar og hugað að ímyndasköpun og tísku-
ljósmyndun, m.a. út frá hugmyndum um tákn og goðsögur. Fjallað verður um kenningar og 
lesnir texta eftir m.a. Ferdinand de Saussure, Roland Barthes og Helmuth Plessner.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning á grunnatriðum og grunnhugtökum táknfræðinnar og geta beitt 
þeim,

 ▸ þekkja kenningar Barthes um goðsögur og geta fjallað um ákveðin stef í menningu og 
hönnun út frá þeim,

 ▸ þekkja myndhverfingakenningu Lakoff og Johnson, geta gert grein fyrir henni og beitt 
henni á einföld dæmi,

 ▸ þekkja grunnatriði í sögu tískuljósmyndunar og geta fjallað um tískuljósmyndun út frá 
þeim hugtökum sem fjallað hefur verið um í námskeiðinu.

Námsmat: Verkefnavinna/próf
Umsjónarkennari: Marteinn Sindri Jónsson
Kennarar: Sigrún Alba Sigurðardóttir og N.N.

Íslensk vöruhönnun

Hfr235-04H
4 ECTS – fræði
Fjallað er um bakgrunn og þróun íslenskrar vöruhönnunar frá fyrri hluta 20. aldar til sam-
tímans og umfjöllunin sett í samhengi við alþjóðlega strauma og stefnur í hönnun. Skoðuð 
eru mörk hefða og nútíma og tilkoma nýrrar tækni og efna. Megináhersla er á þátt vöru-
hönnunar í þróun íslensks hönnunarsamfélags þar sem könnuð er birtingarmynd ímyndar 
og sérkenna og tilvísun í menningararf og hefðir. Skyggnst er inn í hugmyndaheim valinna 
hönnuða sem leita nýrra leiða og lausna í samfélagi án hefðbundins iðnaðar og þröngs mark-
aðar. Kynntar eru nýjar áherslur í vöruhönnun samtímans sem mótast af endurskoðun verð-
mætamats og samfélagslegri vitund gegn neysluhyggju og af hugmyndum um bætt umhverfi 
og betri heim, þar sem hönnun er nýtt sem afl til breytinga.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast þekkingu á þróun og sögu íslenskrar vöruhönnunar og geta gert grein fyrir 
henni,

 ▸ kunna skil á innkomu módernismans og áhrifum hans í samfélagsmótun og þróun í list-
iðnaði og síðar vöruhönnun á Íslandi,

 ▸ þekkja þær áherslubreytingar sem hafa orðið í íslenskri vöruhönnun frá bernsku fagsins 
til samtímans og geta skilgreint hvað að baki þeim býr,

 ▸ hafa á valdi sínu að geta greint og fjallað um einstök verk úr efni námskeiðsins og sett þau 
í samhengi við tíðaranda og samfélagsþróun,

 ▸ kunna að nýta sér fræðileg vinnubrögð á faglegan og sjálfstæðan hátt í túlkun viðfangs-
efna.

Námsmat: Ritgerð eða skilgreint verkefni
Umsjónarkennari: Elísabet V. Ingvarsdóttir

Japönsk sníðagerð

Ver222-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Markmið námskeiðsins er að kynna aðferðir sem liggja að baki nálgun japanskra listamanna 
á sviði sníðagerðar til að hanna og skapa fatnað. Fatnaðurinn tekur á sig ýmsar formmyndir 
og leikur á mörkum skúlptúra og fatnaðar. Stuðst er við tvívíða sniðagerð eins og við þekkjum 
hana en með ákveðinni tæknivinnu, formun og frjálsri sköpun á gínur er gengið lengra í að 
gefa fatnaðinum þrívíða vídd.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:

 ▸ öðlast skilning og þekkingu á því hvernig nota megi japanskar sniðaaðferðir til að hanna 
og skapa fatnað,

 ▸ leikni í að forma fatnað í þrívídd út frá tvívíðum léreftsgrunni,
 ▸ færni til að nýta sér skapandi sniðaaðferðir við mótun fatnaðar eftir eigin hugmyndum.

Námsmat: Verkefni 80%, virkni og ástundun 20%
Umsjónarkennari: Þórunn María Jónsdóttir
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Kenningar í arkitektúr I

Hfr236-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu verður fjallað um ýmsar áhrifamiklar kenningingar úr heimspeki, félagsfræði, 
sálfræði og menningarfræði sem hafa haft áhrif á arkiteka og störf þeirra og skoðað hvernig 
einstaka arkitektar hafa tekið upp þessar kenningar og mótað þær áfram innan fræðasviðs 
arkitektúrs. 

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

 ▸ kunna skil á ólíkum kenningum er varða arkitektúr á 20. og 21. öld og geta nýtt þær við 
úrvinnslu á verkefnum,

 ▸ geta lesið fræðitexta úr ólíkum áttum og hafi skilning á því hvernig hægt er að nýta þver-
fræðileg vinnubrögð í hönnunarverkefnum,

 ▸ hafa sýnt hæfni til að tjá sig munnlega og skriflega um efnið með gagnrýnum hætti.

Námsmat:Verkefni og próf
Umsjónarkennari: N.N.

Klæðskurður og saumur

Ver100-04H
4 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur læra sníðagerð þar sem áhersla er lögð á að þeir geti unnið mismunandi form 
og hlutföll á flíkur út frá grunnsniðum. Þeir læra grunnvinnubrögð við að sauma svo að þeir 
geti bjargað sér við einfaldan saumaskap og skilað af sér svo vel sé. Gerður er grunnur að 
pilsi og efri parti, sniðsaumar skoðaðir og hvernig hægt er að færa þá til þannig að ná megi 
fram ýmsum formum. Kennt er að gera ermi, kraga o.fl. Nemendur læra grunnaðferðir við 
sauma, s.s. að umgangast saumavélar, sauma einfaldar flíkur og pressa svo að vel fari. Skyrta 
er sniðin og saumuð.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa eflt með sér færni til að nota grunntækni klæðskurðar og sníðagerðar við þróun hug-
mynda,
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 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á tækniaðferðum og notkunarmöguleikum tækja á 
saumaverkstæði,

 ▸ hafa hæfni til að beita saumatækni og sníðagerð til að rökstyðja hugmyndir í vinnustofum,
 ▸ hafa öðlast þekkingu á efnisfræði þeirra efna sem unnið er með við klæðskurð og saum.

Námsmat: Verkefni, ástundun, virkni og framsetning
Umsjónarkennari: Soffía Dröfn Marteinsdóttir

Klæðskurður II

Ver201-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur vinna jakka eftir eigin hönnun. Farið er yfir form, hlutföll og hreyfivídd. Nem-
endur efla meðvitund um hvaða form þeir eru að hanna og hvernig þeir ná því fram. Þeir læra 
að vinna flíkina upp í léreft sem er svo leiðrétt og unnið með áfram þar til þeir hafa náð fram 
því formi sem lagt var upp með. Þeir læra fleiri útgáfur af ermum og kraga, læra að sníða og 
sauma fóður og farið er í helstu atriði varðandi jakkasaum og áhersla lögð á það sem ber að 
varast svo að heildarútlit verði sannfærandi.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þróað og þroskað færni til að nota tækni klæðskurðar og sníðagerðar við hönnun fata,
 ▸ hafa aukið og eflt skilning og þekkingu á tækniaðferðum og notkunarmöguleikum tækja 

á saumaverkstæði,
 ▸ hafa öðlast meiri þekkingu á efnisfræði þeirra efna sem unnið er með við klæðskurð og 

saum.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Soffía Dröfn Marteinsdóttir
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Klæðskurður III

Ver214-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur vinna buxnagrunn og fá einnig kennslu í flóknari sníðagerð og læra að máta til 
flíkur og færa leiðréttingar inn á sniðin. Þeim er kennt að vinna upp léreft úr flatri sníðagerð 
og mátun til að sjá hvernig snið eru löguð að mismunandi vaxtarlagi. Nemendur fá einnig 
æfingu í að færa breytingarnar inn á sniðin.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa þróað og þroskað færni til að nota tækni klæðskurðar og sníðagerðar við hönnun fata,
 ▸ hafa öðlast betri undirbúning til að vinna fatalínu lokaverkefnis með tilliti til mátunar á 

léreftum og vinnslu á endanlegum sniðum,
 ▸ hafa öðlast meiri þekkingu á efnisfræði þeirra efna sem unnið er með við klæðskurð og 

saum.

Námsmat: Verkefni, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Soffía Dröfn Marteinsdóttir

Kóði og skynjarar

Ver216-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur kynnast örtölvum (e. microcontrollers) og læra hvernig tölvurnar bæði lesa um-
hverfi sitt í gegnum skynjara (e. sensors) og hafa áhrif á umhverfið með mótorum og ljósum 
(e. actuators), svo eitthvað sé nefnt. Farið er í forritunartungumálið sem tölvunum fylgja, 
hvernig hægt er að skrifa kóða frá grunni eða finna ýmsa kóða á netinu sem gera það sem 
nemendur óska, og farið í breytingar á þeim. Nemendur skoða einnig önnur forritunartungu-
mál, tengingu á milli örtölva og forritunarmála og möguleikana sem þar bjóðast. Nemendur 
læra að vinna með rauntímaupplýsingar og einfalda kóða til að ná fram langtímaáhrifum og 
verk sem gerast í tíma, auk verkefna sem bjóða upp á gagnvirkni með tölvum og skynjurum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa grunnþekkingu á valinni örtölvu og umhverfi hennar og færni til þess að stjórna 
henni,
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 ▸ hafa grunnskilning á forritunartungumálinu sem tölvunni fylgir,
 ▸ hafa þekkingu á sambandi ýmissa örtölva og annarra tækja og tóla, í samhengi gagnvirkni 

og hönnunar,
 ▸ hafa grunnþekkingu á öðrum forritunartungumálum,
 ▸ hafa hæfni til að leita sér þekkingar og þróa hugmyndir um lifandi verk og gagnvirkni.

Námsmat: Mæting og ástundun, vinna, samræður og lausn verkefna
Umsjónarkennari: Sam Rees

Kynning

all111-06H
6 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu eru aðferðir hönnuða í vinnuferli kynntar. Námskeiðið byggist á fjölda teikni-
og miðlunaræfinga ásamt því að farið er í undirstöðuatriði þess að afla sér þekkingar og 
upplýsinga fyrir skapandi ferli hönnuða. Í upphafi námskeiðs eru nemendum kynntar mis-
munandi teikniaðferðir og nálganir í framsetningu hugmynda. Nemendur kynna sér teikn-
inguna sem verkfæri til að kanna og þróa eigin hugmyndir í gegnum fjölda æfinga. Þunga-
miðja námskeiðsins snýr að rannsóknum og ólíkum rannsóknaraðferðum í tengslum við 
starf hönnuða auk þess sem lögð er áhersla á að efla gagnrýna hugsun og hæfileika nemenda 
til að greina umhverfi sitt og samfélag í sögulegu samhengi með tilliti til tíðaranda. Nem-
endur kynna sér starfsvettvang hönnuða og mismunandi viðfangsefni þeirra. Farið er yfir 
hvernig sækja megi innblástur og mikilvægi ígrundaðrar rannsóknarvinnu. Námskeiðið er 
kennt í vinnustofu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja undirstöðuatriði í hönnunarferli, frá mótun hugmynda til framsetningar,
 ▸ hafa tileinkað sér frumlega og skapandi hugsun í vinnuferli,
 ▸ hafa getu til að setja sig inn í, greina og skýra einkenni tíðaranda, hönnuða og aðferðar-

fræði,
 ▸ geta tekið þátt í greinandi og gagnrýnum umræðum um eigin verk og annarra,
 ▸ geta tekið virkan þátt í samstarfi.

Námsmat: Þátttaka, virkni, einstaklings- og hópverkefni
Umsjónarkennari: Lóa Auðunsdóttir
Kennarar: Lóa Auðunsdóttir, Massimo Santanicchia, Thomas Edouard Pausz, N.N.
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Kynning á verkstæðum í Laugarnesi

intr101-0H
0 ECTS – tækni

lýsing
Á námskeiðinu fá nemendur kynningu á verkstæðum Listaháskólans í Laugarnesi, prent-
verkstæði, trésmíðaverkstæði, keramikverkstæði, ljósmyndastúdíói og myrkraherbergi. Nem-
endur kynnast þeim tækjabúnaði sem þar er til staðar, læra grundvallaratriði er varða notkun 
hans og þeim möguleikum sem eru fyrir hendi á verkstæðum í Laugarnesi.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja þá aðstöðu sem er fyrir hendi á verkstæðum í Laugarnesi og vita hvernig þau geti 
nýtt sér hana,

 ▸ hafa grunnþekkingu á þeim tækjabúnaði sem er fyrir hendi í Laugarnesi og geta nýtt sér 
hann undir leiðsögn kennara.

Námsmat: Mæting og þátttaka
Umsjónarkennari: Jóhann Lúðvík Torfason

Kynning á verkstæðum í Þverholti

intr102-02H
0 ECTS – tækni

lýsing
Á námskeiðinu fá nemendur kynningu á verkstæðum Listaháskólans í Þverholti. Nemendur 
kynnast þeim tækjabúnaði sem þar er til staðar, læra grundvallaratriði er varða notkun hans 
og þeim möguleikum sem eru fyrir hendi á verkstæðum í Þverholti.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja þá aðstöðu sem er fyrir hendi á verkstæðum í Þverholti og vita hvernig þau geti 
nýtt sér hana,

 ▸ hafa grunnþekkingu á þeim tækjabúnaði sem er fyrir hendi í Þverholti og geta nýtt sér 
hann undir leiðsögn kennara.

Námsmat: Mæting og þátttaka
Umsjónarkennari: Halldór Úlfarsson

76



Kynningarnámskeið á prentverkstæði

Ver106-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu er nemendum kynnt prentverkstæði skólans. Í fyrri hluta námskeiðsins er 
farið yfir grundvallaröryggisatriði við störf á prentverkstæði, auk þess sem nemendum er leið-
beint um verklag og umgengni við notkun stærri tækja og tóla. Einungis þeim nemendum 
sem lokið hafa fyrri hluta námskeiðsins um öryggismál er heimilt að nota prentverkstæðið. 
Í síðari hluta námskeiðsins kynnast nemendur ýmsum undirstöðuatriðum margvíslegra 
prentaðferða, m.a. aðferðum sem þeir nota við sjálfstæða vinnu. Nemendum eru kynntar 
hefðbundnar jafnt sem nýrri aðferðir í prenttækni. Áhersla er lögð á að þeir kynnist fjölbreytt-
um aðferðum og möguleikum í prenttækni, ásamt því að öðlast skilning á grundvallarreglum 
er varða öryggis- og heilsufarsþætti.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa tileinkað sér grunnfærni í tækni og vinnuaðferðum á prentverkstæði,
 ▸ geta beitt tækjum á prentverkstæði til að rökstyðja hugmyndir í vinnustofum,
 ▸ þekkja efnisfræði þeirra efna sem vinna má með í tækjum prentverkstæðis,
 ▸ geta umgengist viðeigandi tæki og efni með ábyrgum hætti,
 ▸ vera færir um að vinna sjálfstætt á prentverkstæði skólans.

Námsmat: Verkefni, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Jóhann L. Torfason
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Kynningarnámskeið á trésmíðaverkstæði

Ver103-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu er smíðaverkstæði skólans kynnt fyrir nemendum. Í fyrri hluta námskeiðsins 
er farið yfir grundvallaröryggisatriði við störf á smíðaverkstæði, auk þess sem nemendum er 
leiðbeint um verklag og umgengni við stærri vélar og verkfæri. Einungis þeim nemendum er 
lokið hafa fyrri hluta námskeiðsins um öryggismál er heimilt að nota vélar á trésmíðaverk-
stæði. Í síðari hluta námskeiðsins kynnast nemendur ýmsum undirstöðuatriðum í trésmíði, 
m.a. mismunandi eiginleikum viðartegunda og smíðaaðferðum sem nemendur nota við 
sjálfstæða vinnu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á tækjum á trésmíðaverkstæði og virkni þeirra,
 ▸ hafa hæfni til að beita tækjum á trésmíðaverkstæði til smíði líkana, frumgerða, sem notuð 

eru til að rökstyðja hugmyndir í vöruhönnun,
 ▸ hafa öðlast þekkingu á eiginleikum þeirra efna sem vinna má með í tækjum trésmíða-

verkstæðis,
 ▸ hafa öðlast kunnáttu til að beita þeirri tækni sem verkstæðið býður upp á til að efla víðsýni 

og frumleika í framsetningu og hugmyndavinnu.

Námsmat: Mappa, framsetning, verkferlar og virkni
Umsjónarkennari: N.N.

Leturtækni

Ver112-02H –
2 ECTS – tækni

lýsing
Tæknihliðar leturs – Hvernig verður skrift að letri, og hvernig er letur unnið áfram í tölvu. 
Skriftarkennsla í tengslum við leturhönnun. Nemendur læra á leturteiknunarforrit til að 
hreinteikna og ljúka eigin leturhönnun.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:
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 ▸ hafa kynnst grunnhreyfingu skriftar,
 ▸ hafa tileinkað sér viðeigandi hugbúnað,
 ▸ geta komið eigin letri á lyklaborðshæft form.

Námsmat: Ástundun og verkefni
Umsjónarkennari: Guðmundur Úlfarsson
Kennarar: Freyja Bergsveinsdóttir, Guðmundur Úlfarsson og Gunnar Þór Vilhjálmsson

Líkami, klæðnaður og samfélag

Hfr207-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um helstu kenningar í kynjafræði og mismunarrannsóknum, eðlis-
hyggju og mótunarhyggju. Samhliða því er sjónum beint að líkama og klæðnaði. Rætt er 
um áhrif líkamsvitundar, ímyndarsköpunar og klæðnaðar á stöðu kvenna og karla í ólíkum 
menningarsamfélögum. Enn fremur er fjallað um valdasamspil og staðalmyndir í tengslum 
við líkama og klæðnað.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ kunna skil á helstu kenningum kynjafræðinnar og geta beitt þeim við greiningu á ein-
stökum dæmum,

 ▸ vera færir um að tala og skrifa um hið kynjaða samspil samfélagsins, líkama og klæðnaðar 
og geta stutt skoðanir sínar með fræðilegum rökum,

 ▸ geta beitt hugmyndum kynjafræðinnar með hagnýtum hætti í öllum viðfangsefnum 
sínum innan sinnar faggreinar.

Námsmat: Verkefnavinna
Umsjónarkennari: Ásta Jóhannsdóttir
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Ljósmyndun I

Ver211-02H
2 ECTS – tækni
Námskeiðið er kennt á ensku

lýsing
Á námskeiðinu eru grunntækniatriði stafrænna ljósmyndavéla kynnt og kynntar ólíkar að-
ferðir til að beita þeim. Nemendur fá innsýn í þróun stafrænnar ljósmyndunar og kynn-
ingu á dæmum (ljósmyndum og ljósmyndurum), bæði hefðbundnum og óhefðbundnum. 
Nemendur fá leiðsögn í notkun stafrænnar skjalavistunar ljósmynda, vistun skráa í ólíkum 
sniðum ásamt því að kynnast mismunandi notkunarmöguleikum þeirra. Loks er nemendum 
leiðbeint í notkun ljósmyndavers skólans, umgengni, tæknigrunn og notkunarmöguleika.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að hafa:

 ▸ öðlast skilning og þekkingu á grunnatriðum myndavéla, virkni þeirra og stillingarmögu-
leikum,

 ▸ öðlast færni og leikni í að beita þekkingu sinni til að geta beitt ljósmyndun sem fram-
setningarmiðils á verkefnum,

 ▸ öðlast þekkingu og leikni í notkun ljósmæla og linsa fyrir mismunandi aðstæður,
 ▸ þekkja og geta beitt hæfni við stafrænar uppstillingar á myndavélum og þekkja mismun-

andi skráasnið sem ljósmyndir eru vistaðar á í tölvum.

Námsmat: Mappa, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Eric Wolf

Lokaritgerð

BaH300-06H
6 ECTS – fræði

lýsing
Í lokaritgerð fjalla nemendur á fræðilegan hátt um afmarkað viðfangsefni innan hönnunar og 
setja það í samhengi við annaðhvort fagurfræðilega, listfræðilega, samfélagslega, menningar-
lega eða heimspekilega þætti. Nemendi velur sér viðfangsefni sjálfur og hefur um það samráð 
við fagstjóra fræðigreina. Eftir að hafa valið sér efni fær nemandi úthlutað leiðbeinanda sem 
hefur sérþekkingu á því sviði sem nemandi hefur valið sér eða hæfni og forsendur til að setja 
sig inn í viðfangsefnið. Leiðbeinandinn er faglegur ráðgjafi nemanda við ritun lokaritgerðar. 
Hlutverk leiðbeinanda er að aðstoða nemandann við efnisafmörkun og efnistök, og stuðla að 
því að nemandinn beiti eðlilegum vinnubrögðum við ritun ritgerðarinnar. Leiðbeinandi er 
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einnig ráðgefandi varðandi val á heimildum og notkun á fræðikenningum. Leiðbeinandinn 
veitir nemanda ráð um formlegan frágang og uppbyggingu ritgerðar, s.s. efnisyfirlit, kafla-
skiptingu og þess háttar. Meðan á ritgerðarvinnunni stendur ber nemendum að hitta leið-
beinanda sinn reglulega samkvæmt tímaáætlun sem fagstjóri setur upp. Ætli nemandinn að 
fá þá ráðgjöf sem hann á rétt á þarf hann að skila leiðbeinanda þremur uppköstum að ritgerð-
inni og viðhalda þeirri tímaáætlun sem lagt er upp með. Áhersla er lögð á að nemendur séu 
sjálfstæðir í hugsun, sýni frumkvæði og séu gagnrýnir í afstöðu sinni á það viðfangsefni sem 
þeir hafa valið sér. Gengið skal frá ritgerðinni þannig að hún uppfylli fræðilegar kröfur um 
tilvitnanir, neðanmálsgreinar og heimildaskrá. Lokaritgerð er ekki nauðsynlegur undanfari 
að lokaverki nemanda. Hins vegar er talið æskilegt að nemandi nýti sér þá rannsóknarvinnu 
sem lokaritgerðin felur í sér til að dýpka þekkingu sína og sjá nýjar hliðar á því viðfangsefni 
sem hann ætlar að vinna með í lokaverki.

Hæfniviðmið
Þegar vinnu við lokaritgerð er lokið eiga nemendur að:

 ▸ geta tekið sjálfstæða og persónulega afstöðu til einstakra þátta í hönnun og geta rökstutt 
skoðanir sínar,

 ▸ vera færir um að beita kenningum og fræðilegum hugtökum til að fjalla um viðfangsefni 
hönnunar,

 ▸ vera færir um að fjalla um viðfangsefni hönnunar á gagnrýninn hátt og setja áður þekkta 
vitneskju í nýtt samhengi,

 ▸ geta nýtt sér heimildir á markvissan hátt og geta vísað til þeirra með því að beita viður-
kenndu heimildaskráningakerfi,

 ▸ hafa aflað sér sérhæfðrar þekkingar á afmörkuðu viðfangsefni hönnunar, geta sett það í 
fræðilegt samhengi og vera færir um að miðla vitneskju sinni og túlkun með markvissum 
hætti í rituðu máli.

Námsmat: Lokaritgerð (6.000 orð)
Umsjónarkennarar: Sigrún Alba Sigurðardóttir og Bryndís Björgvinsdóttir
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Málmverkstæði

Ver223-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu er málmverkstæði skólans kynnt fyrir nemendum. Farið er yfir grundvall-
aröryggisatriði við störf á verkstæðinu. Virkni véla á verkstæði er kynnt og farið er yfir mis-
munandi suðu- og mótunaraðferðir á stáli, nemendur æfa sig í notkun véla með einföldum 
æfingum. Að loknum kynningarhluta námskeiðs hanna nemendur hlut með sérstaka eigin-
leika stáls til hliðsjónar og framleiða hann. Að námskeiði loknu geta nemendur nýtt aðstöðu 
á málmverkstæði í samráði við umsjónarmann þess.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á tækjum á málmverkstæði og virkni þeirra,
 ▸ þekkja áhættuþætti við málmsmíði og kunna að vinna örugglega á verkstæði,
 ▸ hafa innsýn í mismunandi vinnsluaðferðir á málmum og hvaða málma hægt er að vinna 

með á verkstæði skólans,
 ▸ hafa hæfni til að vinna einföld verk í stál undir handleiðslu tæknimanns,
 ▸ hafa öðlast hugtakaforða til að tjá sig við fagmenn í málmsmíði um hönnunarverkefni 

sín.

Námsmat: Mæting og þátttaka í vinnu á námskeiði, lokaverkefni
Umsjónarkennari: N.N.

Módelsmíði fyrir arkitekta

Ver204-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Námskeiðið miðar að því að kynna fyrir nemendum gerð hugmyndalíkana þannig að þeir 
öðlist þjálfun og færni í gerð þeirra. Nemendur fá leiðsögn í því að beita líkönum við hug-
myndavinnu og við þróun verkefna í vinnustofum. Markmið námskeiðsins er að nemendur 
öðlist skilning á því að hugmyndalíkanið er notað til að þróa það sem á að verða en ekki sýna 
það sem er.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
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 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á gerð og notkun hugmyndalíkana,
 ▸ hafa kynnst helstu aðferðum og efnum sem notuð eru við gerð hugmyndalíkana,
 ▸ hafa öðlast færni í gerð hugmyndalíkana,
 ▸ hafa getu til að takast á við gerð hugmyndalíkana í samhengi við vinnustofuverkefni,
 ▸ hafa hæfni til að endurspegla arkitektóníska hugmynd í líkani,
 ▸ hafa hæfni til að vinna sjálfstætt að hugmyndalíkani.

Námsmat: Kynning á líkani, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Ásmundur Hrafn Sturluson

Mótagerð og afsteypur

Ver202-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Kennd eru undirstöðuatriði í afsteypugerð á verkstæði deildarinnar. Kennd er notkun vax, gifs 
og annarra mótagerðarefna. Einnig er leiðbeint um nauðsynlegustu handbrögð og grunnað-
ferðir við skipulag mótagerðar. Farið er yfir nauðsynleg öryggisatriði við vinnu í afsteypugerð. 
Nemendum eru kenndar verklagsreglur við undirbúning og framkvæmd afsteypugerðar.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

 ▸ skilja og þekkja helstu aðferðir mótasmíði og afsteypugerðar,
 ▸ geta beitt mótum til smíða á afsteypum fyrir prótótýpur, allt til þróunar og framsetningar 

á hugmyndum,
 ▸ þekkja efnisfræði þeirra efna sem unnið er með við móta- og afsteypugerð,
 ▸ vera færir um að beita þeirri tækni sem verkstæðið býður upp á til að efla víðsýni og frum-

leika í framsetningu og hugmyndavinnu,
 ▸ geta unnið sjálfstætt og skipulega.

Námsmat: Verkefni, kynning og virkni
Umsjónarkennari: Ragnhildur Stefánsdóttir
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Myndvinnsla, litafræði og litstýring

Ver108-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Kynnt eru grunnatriði í notkun á forritum Adobe Illustrator, InDesign og notkun þeirra í 
tengslum við Adobe Photoshop ásamt tæknilegum forsendum ólíkra miðla og framleiðsluað-
ferða.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs ættu nemendur að:

 ▸ hafa tileinkað sér grunnþekkingu á helstu forritum grafískra hönnuða (Adobe CSS),
 ▸ hafa skilning á tæknilegum forsendum ólíkra miðla og framleiðsluaðferða,
 ▸ hafa færni í að tileinka sér ný forrit af sama meiði og að sækja sér viðbótar þekkingu.

Námsmat: Verkefni
Umsjónarkennari: N.N.

Mæna: Viðtöl og greinaskrif

Hfr241-02H
2 ECTS – fræði

lýsing 
Í námskeiðinu er farið yfir viðtalstækni og atriði sem ber að hafa í huga þegar texti er unninn 
fyrir tímarit. Markmið áfangans er að undirbúa nemendur í grafískri hönnun undir tímarita-
útgáfu þar sem fjallað er um hönnun út frá mismunandi sjónarhornum. Farið er yfir helstu 
atriði sem ber að hafa í huga þegar texta er ritstýrt og þá einnig hvernig skuli sækja efni, til 
að mynda með viðtölum, skáldskap eða fræðilegum umfjöllunum, sem nýta má til birtingar í 
tímarit. Áfanginn býr nemendur undir frekari vinnu að tímaritinu Mænu. 

Hæfniviðmið 
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ vera færir um að taka viðtöl og setja þau upp í heildstæðan texta,
 ▸ þekkja til uppbyggingu greinaskrifa,
 ▸ vera færir um að skrifa styttri tímaritsgreinar,
 ▸ vera færir um að fjalla um eigin hönnun sem og annarra í hnitmiðuðum texta,
 ▸ vera færir um að ritstýra texta og undirbúa hann undir birtingu í tímariti.

Námsmat: Grein og viðtal.
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir.
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Photography for Architects

Ver120-02H
2 ECTS – tækni
Námskeiðið er kennt á ensku

description
This course serves as both an introduction to the photography workshop as well as being a 
technical class taught in conjunction with on-going architectural studio courses throughout 
the year. Students will learn how to document their on-going projects using both the studio 
and on-site photography. Lectures will cover the principles of photography as well as cameras 
and other tools specific to architectural work.

learning outcomes 
At the end of the course, students should:

 ▸ know the rules and regulations regarding safety and proper working methods in the 
school’s workshop and studio

 ▸ have a working knowledge of tools and techniques used in basic architectural photo-
graphy

 ▸ be comfortable working on their own both in the studio and on-site
 ▸ end up with a portfolio of photographs which accurately document their work developed 

throughout the year

Assessment: Attendance, participation and portfolio
Supervisor: Eric Richard Wolf
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Portfolio

all303-02H
2 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu taka nemendur saman portfolio (möppu) yfir þau hönnunarverkefni og hönn-
unarferli sem þeir hafa unnið í námi sínu við hönnunar- og arkitektúrdeild. Nemendur vinna 
möppuna undir leiðsögn kennara og í samtali við hann. Farið er yfir eðli og hlutverk portfol-
ios út frá sérstöðu og færni hvers og eins. Fjallað er um það ferli sem nauðsynlegt er til að 
fullvinna portfolio.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skilning á sérkennum og sérstöðu eigin verka og geta valið sér framsetningaraðferð 
sem hentar verkunum,

 ▸ þekkja ólíkar leiðir til kynningar og geta skilgreint markhóp fyrir verk sín,
 ▸ hafa öðlast hæfni, þekkingu og færni til að miðla upplýsingum um verk sín með við-

eigandi hætti.
 ▸ geta lagt mat á þær aðferðir sem henta best til að kynna eigin verk og beitt þeim,
 ▸ geta fullhannað portfolio með eigin verkum og framleitt það.

Námsmat: Portfolio
Umsjónarkennari: Lóa Auðunsdóttir
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Prufusaumur og frágangur

Ver107-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur leysa verkleg verkefni undir handleiðslu kennara. Unnið verður í prufuformi og 
leitast við að kynnast sem flestum lausnum varðandi frágang á flíkum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja helstu aðferðir við frágang á flíkum,
 ▸ hafa tileinkað sér tæknileg vinnubrögð við frágang á flíkum,
 ▸ hafa tamið sér fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum,
 ▸ geta notað viðeigandi tæknilegar aðferðir í eigin hönnunarverkefnum.

Námsmat: Verkefni, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Soffía Marteinsdóttir

Rafbækur og rafræn miðlun

Ver111-02H –
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur skoða aðferðir til að miðla efni og inntaki með hjálp nútímatækni.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta notað viðeigandi tækja-, tækni- og hugbúnað til rafrænnar miðlunar,
 ▸ hafa skilning á tilgangi miðlunar og þætti tilvonandi notenda,
 ▸ hafa getu og færni til að ræða miðlun og möguleika á skipulegan og rökréttan hátt,
 ▸ geta beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna,
 ▸ geta rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni,
 ▸ geta lagt sjálfstætt mat á aðferðir sem nýttar eru.

Námsmat: Viðvera, ástundun, verkefnaskil og vinnubók
Umsjónarkennari: N.N.
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Rannsókn

ark303-02H
2 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu vinna nemendur grunnrannsóknarvinnu fyrir útskriftarverkefni með það að 
markmiði að öðlast skilning á innataki viðfangsefnisins og því umhverfi sem nemendum er 
ætlað að vinna í. Nemendur vinna að margs konar skráningu og gagnaöflun sem liggur til 
grundvallar við vinnslu útskriftarverkefnis.
Áhersla er lögð á að nemendur séu sjálfstæðir í hugsun og sýni frumkvæði, hvort sem er við 
rannsóknaraðferðir eða framsetningu. Þá er einnig lögð áhersla á að þeir hafi þegar tileinkað 
sér sjálfstæð vinnubrögð.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa hlotið þjálfun í skráningu og gagnaöflun sem grunnverkfæris og órjúfanlegs hluta 
af verkefnavinnslu

 ▸ hafa þróað með sér gagnrýnar aðferðir við greiningu á inntaki verkefnis
 ▸ geta sett fram, á myndrænan hátt, sjálfstæðan lestur á því umhverfi sem þeir hyggjast 

vinna í
 ▸ geta sett fram sjálfstæða vinnuáætlun

Námsmat: Verkefnaskil, kynningar, virkni og þátttaka í vinnustofu
Umsjónarkennari: N.N.
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Rannsókn

fat301-08H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu gefst nemendum frekara tækifæri á að skerpa sína persónulegu sýn á tísku. 
Unnin er rannsókn á ímyndum, stíl, stemningu og litum en einnig eru kannaðir sérstaklega 
möguleikar í textíl, áferðum, formum og annarri tækni. Sérstök áhersla er lögð á sjálfstæð 
vinnubrögð og opinn huga fyrir hverju því sem hjálpar nemanda við að búa til og þróa sjón-
ræna hugmynd til undirbúnings fyrir BA verkefni.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast innsæi og skilning á undirbúningsferli fyrir hönnun á fatalínu,
 ▸ geta unnið sjálfstætt og í samvinnu að uppbyggingu á sjónrænni hugmynd,
 ▸ hafa myndað sér skýra sýn á eigin hönnunarferli og annarra,
 ▸ geta nýtt sér þá tækni og þekkingu sem í boði er við þróun verka, innan skólans sem utan,
 ▸ hafa ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og geta nýtt sér það í eigin verkum.

Námsmat: Verkefni, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Anna Clausen, Sigríður M. Sigurjónsdóttir, Katrín María Káradóttir og N.N.
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Samtal

sat000-02s
2 ECTS – vinnustofa

lýsing
Sameiginlegt námskeið allra deilda Listaháskóla Íslands þar sem nemendur starfa í blönd-
uðum hópum innan sama ramma. Á tímabilinu vinna hóparnir að samsetningu verka eða 
uppákoma þar sem samþætting ólíkra hugmynda og aðferða er höfð að leiðarljósi. Fram 
fara umræður og haldnir eru fyrirlestrar sem tengjast námsefninu og leiðbeinendur leggja 
línurnar við úrvinnslu og framsetningu verkefna. Leitast er við að kanna hverjir möguleikar 
hinna mismunandi listgreina eru þegar samtal verður á milli þeirra út frá einu sameiginlegu 
þema/verkefni.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ vera meðvitaðir um snertifleti á milli ólíkra listforma og geta nýtt sér hana með skapandi 
hætti,

 ▸ geta miðlað af eigin þekkingu og reynslu til samstarfsfólks úr öðrum greinum,
 ▸ kunna að beita viðeigandi aðferðum í samsköpunarferli,
 ▸ hafa þróað með sér víðsýni í vinnu og samstarfi,
 ▸ hafa öðlast færni til þess að nýta sér sameiginlega reynslu nemenda við listrænar útfærslur.

Námsmat: Símat og verkefni
Umsjónarkennari: N.N.

Silkiþrykk

Ver228-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu eru grunnaðferðir silkiþrykks kenndar með áherslu á tvö verkefni:
1. Einlitt þrykk á tau með Plastisol litum, þrykkt beint á efnið og með „transfer“. Nemendur 
komi með efni að eigin vali til að þrykkja á.
2. Marglaga myndefni þrykkt á pappír með vatnslitum. Farið yfir undirbúning ramma, gerð 
rasta, myndefni skipt upp í lög (layers) og/eða fjórlit (CMYK). Þrykkt upplag (amk. jafnt nem-
endafjölda) í bókverk.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
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 ▸ öðlast skilning og þekkingu á tækjum sem notuð eru við silkiþrykk og virkni þeirra,
 ▸ hæfni til að beita tækni silkiþrykks til að rökstyðja hugmyndir í vinnustofum,
 ▸ öðlast þekkingu á efnisfræði þeirra efna sem vinna má með í silkiþrykki.

Námsmat: Virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Jóhann Lúðvík Torfason

Sjónræn menning

Hfr214-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er fjallað um kenningar og rannsóknarefni sem tengjast sjónrænni menningu 
samtímans og tilurð hennar í sögulegu samhengi. Leitast er við að gefa nemendum þver-
faglega sýn á svið kenninga innan hönnunarfræði, kvikmyndafræði, listfræði, félagsfræði, 
sálfræði og vitsmunafræði. Kenningarnar eru kynntar og ræddar í tengslum við fjölda sýni-
dæma úr hönnun, samtímalistum, poppmenningu, hversdagsmenningu og auglýsingum. 
Hluti námsins felst í sjónrænum vettvangsrannsóknum þar sem nemendur beita þeim kenn-
ingum sem kynntar eru. Námskeiðið veitir nemendum innsýn í hvaða hlutverki hið sjónræna 
gegnir í samfélagi okkar, svo sem varðandi sjálfmynd fólks, þekkingarreynslu, ímyndanir, 
langanir og völd.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta fjallað um kenningar og rannsóknarefni sem tengjast sjónrænni menningu sam-
tímans og tilurð hennar í sögulegu samhengi,

 ▸ geta beitt þeim kenningum sem kynntar eru á námskeiðinu við sjónrænar vettvangsrann-
sóknir,

 ▸ geta fjallað um hvaða hlutverki hið sjónræna gegnir í samfélagi okkar, svo sem varðandi 
sjálfsmynd fólks, þekkingarreynslu, ímyndanir, langanir og völd.

 ▸ geta sett þær kenningar og rannsóknarefni sem kynnt eru í samhengi við eigin hönnunar-
verk eða verk annarra.

Námsmat: Verkefni
Umsjónarkennari: Hildur Inga Björnsdóttir
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Skapandi skrif

Hfr211-04H
4 ECTS – fræði

lýsing
Markmið námskeiðsins er aukin gleði og öryggi við gerð texta af hvaða tagi sem er. Lítið er 
um eiginlega kennslu eða fyrirlestra en því mun meira af umræðum og gagnrýni og stuðn-
ingi frá hópnum. Í tímum er boðið upp á æfingar sem hreyfa við hugsun og geta nýst sem 
kveikjur að skrifum en þess utan er ætlast til að hver og einn gefi sér klukkustund á dag til að 
vinna við texta, hvort sem um er að ræða skáldsögu, smá- eða örsögu, kvikmyndahandrit, ævi-
minningar, ljóð eða einhverja blöndu af þessu. Þátttakendur þurfa að vera tilbúnir til að deila 
verkum sínum með hinum og taka þátt í þeim umræðum sem skapast. Í lok námskeiðsins er 
þess vænst að nemendur skili handriti, einu verki eða nokkrum smærri.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast aukið öryggi, færni og leikni í textagerð,
 ▸ vera færir um að skilja möguleika texta í tengslum við eigin listsköpun,
 ▸ búa yfir hæfni til að rökræða bæði um eigin skrif og annarra á uppbyggilegan og grein-

andi hátt.

Námsmat: Ástundun, þátttaka og verkefnaskil
Umsjónarkennari: Guðrún Eva Mínervudóttir
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Teikning

Ver224-02H
2 ECTS – vinnustofa

lýsing
Kynntar eru ólíkar teikniaðferðir sem nemendur prófa að vinna með. Farið er yfir hina ýmsu 
teiknistíla og þeir skoðaðir. Nemendur kynnast mismunandi teikniverkfærum og aðferðum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa skoðað margvíslegar teikniaðferðir,
 ▸ geta unnið með mismunandi teikniverkfæri,
 ▸ hafa tileinkað sér ólíkar teikniaðferðir og geta nýtt þær í eigin sköpun.

Námsmat: Ástundun, þátttaka og verkefnaskil
Umsjónarkennari: Sam Rees og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

Textíl og vefnaðarfræði

Hfr203-02H
2 ECTS – fræði

lýsing
Í námskeiðinu er rætt um helstu efnisflokka sem notaðir eru í textíliðnaði. Fjallað er um nátt-
úruleg efni, hálfgerviefni og gerviefni og eiginleikar hvers efnis greindir og skoðaðir. Einnig 
er rætt um helstu gerðir vefnaðar og notkun efna í fatnaði.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja og geta greint algengustu náttúrutrefjar og gervitrefjar,
 ▸ þekkja algengustu bindingar í ofinni og prjónaðri voð,
 ▸ geta valið efni er hæfir verkefnum þeirra hverju sinni.

Námsmat: Ástundun, virkni og verkefni
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
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Tilraunastofa: Ljósmyndun

Ver122-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu eru grunntækniatriði stafrænna ljósmyndavéla kynnt og kynntar ólíkar að-
ferðir til að beita þeim. Nemendur fá innsýn í þróun stafrænnar ljósmyndunar og kynn-
ingu á dæmum (ljósmyndum og ljósmyndurum), bæði hefðbundnum og óhefðbundnum. 
Nemendur fá leiðsögn í notkun stafrænnar skjalavistunar ljósmynda, vistun skráa í ólíkum 
sniðum ásamt því að kynnast mismunandi notkunarmöguleikum þeirra. Loks er nemendum 
leiðbeint í notkun ljósmyndavers skólans, umgengni, tæknigrunni og notkunarmöguleikum.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á grunnatriðum myndavéla, virkni þeirra og stillingar-
möguleikum,

 ▸ hafa öðlast færni og leikni í að beita þekkingu sinni til að geta beitt ljósmyndun sem fram-
setningarmiðils á verkefnum,

 ▸ hafa þekkingu og leikni í notkun ljósmæla og linsa fyrir mismunandi aðstæður,
 ▸ þekkja og geta beitt hæfni við stafrænar uppstillingar á myndavélum,
 ▸ þekkja mismunandi skráasnið sem ljósmyndir eru vistaðar á í tölvum.

Námsmat: Mappa, ástundun og virkni
Umsjónarkennari: Eric Wolf

Tíska og saga

Hfr228-04H
4 ECTS

lýsing
Námskeiðið er tvískipt. Í fyrri hluta þess verður fjallað um þróun fatnaðar í Evrópu frá fornöld 
og fram til um 1850. Þá verður fjallað um þróun klæðnaðar í Bandaríkjunum fram að iðnbylt-
ingu. Fjallað verður um hvernig klæðnaður og klæðaburður tengist og mótast af tíðaranda og 
hvernig sögulegir atburðir og samfélagsþróun hefur áhrif á klæðaburð.
Í seinni hluta námskeiðsins verður fjallað um klæðaburð og íslenskan fataiðnað frá því um 
1750 og fram yfir miðja tuttugustu öld. Nemendur fá innsýn í söguna með heimsóknum á 
söfn sem varðveita heimildir um íslenskan fataiðnað og klæðnað og fá þjálfun í að nýta sér 
þær heimildir í eigin rannsóknarvinnu.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast þekkingu og skilning á þróun fatnaðar og klæðaburðar í Evrópu og í Banda-
ríkjunum fram til 1800 og geta gert grein fyrir henni,

 ▸ vera færir um að tjá sig um hvað einkenndi helstu tímabil í klæðnaði og tísku fram til 
1800,

 ▸ geta fjallað um tísku og klæðaburð ákveðinna tímabila í faglegu samhengi
og tengt einkenni hvers tímabils fyrir sig við tíðaranda og samfélagslegar breytingar,

 ▸ hafa öðlast þekkingu á sögu klæðnaðar á Íslandi frá 1750 og geta sett hana í merkingar-
bært samhengi,

 ▸ hafa öðlast skilning á sögu íslensks fataiðnaðar og geta aflað sér frumheimilda um þá 
sögu.

Námsmat: Verkefnavinna
Umsjónarkennarar: Katrín María Káradóttir og Anna Dröfn Ágústsdóttir

Tískuteikning

Ver110-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í þessu námskeiði sem er undirstöðunámskeið fá nemendur leiðsögn í tískuteikningu. Nem-
endur skoða og ræða ýmsa ólíka teiknistíla, sem og aðferðir, tól og tæki til að þróa teiknistíla. 
Nemendum er kynntur listrænn þáttur tískuteikningar og þeir hvattir til að gera eigin til-
raunir og þróa þannig persónulegan teiknistíl. Verkefni eru rædd í vinnustofu og nemendum 
er leiðbeint í þróun teiknistíls. Nemendur vinna verkefni jafnt í tíma sem heima.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þróað með sér persónulegan teiknistíl,
 ▸ hafa færni og þekkingu til að túlka í teikningu mismunandi efni og áferðir,
 ▸ hafa getu og færni í grunnþáttum línuteikningar fyrir fatahönnuði,
 ▸ hafa færni og tækni í að beita skyggingum í tískuteikningum,
 ▸ hafa getu til að vinna sjálfstætt og skapandi í tískuteikningum.

Námsmat: Sjálfstæð vinna og vinna í tímum, ástundun, virkni, þróun og gæði teikninga á
námskeiðstíma
Umsjónarkennari: Hildur Björk Yeoman
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Together

all200-06H
6 ECTS – vinnustofa
Námskeiðið er kennt á ensku

description
The course Together-Repair is about social design and social change. Design can be used as 
a tool to rethink everyday life, to transform ideas about industrial production, government, 
public and private space, pre-established systems and networks, and to generate new forms 
of activism, political consciousness, and community. Design is a research process that can 
act as an agent to change society. Social design means putting people first and thinking of 
the impact that design and making processes have on society. Can social links be ‘repaired’ 
or strengthened? How can design promote participation in the common and greater good? 
Together seeks to strengthen the collaboration between different disciplines, create new net-
works with local agencies and citizens, to create a positive social impact. Tutors and first year 
MA students develop eight themes or topics for social design interventions to focus on during 
the course. Students will work in teams. Each team is composed of one MA student in the 
role of Facilitator and a group of BA students, who will evaluate, develop and refine a brief 
supervised by tutors. The teams are expected to contact local agencies: businesses, special-
ists, interest groups to provide support and context to each project. Students, tutors and local 
agents collaborate in building projects or interventions reconfiguring common praxis.

learning outcomes
At the end of the course, students should:

 ▸ be able to discuss issues of sustainability in context of the larger society,
 ▸ have insight and understanding to approach the subjects in an individual manner,
 ▸ be able to discuss and assess own research and take critical stance on information and 

methods used in project,
 ▸ have developed a critical view on the role and responsibility of designers in society,
 ▸ have ability to effect change in society in relation to research topic,
 ▸ be able to participate in a critical discourse,
 ▸ have the independence and communication skills to actively participate in collaborations,
 ▸ be able to present ideas through their own works to different groups in different circum-

stances.

Assessment: Participation and teamwork, weekly assignments on; analysis, exploration, 
 research, synthesis, communication
Supervisor: Massimo Santanicchia
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Undirbúningur fyrir lokaritgerð

BaH300-00H
0 ECTS – fræði

lýsing
Námskeiðið undirbýr nemendur til að takast á við komandi fræðileg lokaritgerðaskrif. Helst 
er miðað að því að undirbúa nemendur undir val á viðfangsefni, öflun heimilda um það við-
fangsefni m.a. með aðstoð bókasafnsins og leitarvéla sem og ritunar á ritgerðarlýsingu sem 
inniheldur rannsóknarspurningu. Áhersla er lögð á að nemendur séu sjálfstæðir í hugsun og 
sýni frumkvæði. Þá er einnig lögð áhersla á að þeir hafi þegar tileinkað sér fræðileg vinnu-
brögð en geti aukið við þá þekkingu sínu með þessu námskeiði.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

 ▸ þekkja heimildaskráningarkerfið sem notað er við lokaritgerðaskrif við skólann,
 ▸ vera færir um að móta ritgerðarlýsingu,
 ▸ vera færir um að móta rannsóknarspurningar og kunna að beita þeim,
 ▸ vera færir um að nýta sér leitarvélar til heimildaöflunar,
 ▸ vera færir um að nýta sér bókasafn skólans til heimildaöflunar,
 ▸ vera færir um að beita tilvísunum inn í texta á réttan hátt,
 ▸ vera í stakk búnir til að skrifa 6000 orða fræðilega lokaritgerð við skólann.

Námsmat: Ritgerðarlýsing
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
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Úrvinnsla

all304-02H
2 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu er unnið að samantekt á verkefnum unnum á námsbraut og að miðla þeim á 
viðeigandi vettvangi í samráði við kennara námskeiðs. Umfjöllun fer fram um það hvernig 
nemendur staðsetja sig í faglegu samhengi.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa góðan skilning á starfsumhverfi hönnuða og mismunandi vettvangi sem þeir starfa á,
 ▸ vera sér meðvitandi um stöðu sína sem fagfólks á sviði hönnunar,
 ▸ hafa tileinkað sér helstu undirstöðuatriði er varða vinnuumhverfi hönnuða,
 ▸ hafa tileinkað sér sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að útfæra og fylgja eftir eigin 

hönnun og verkefnum frá upphafi til enda.

Námsmat: Verkefni, virkni og ástundun
Umsjónarkennarar: Lóa Auðunsdóttir, Linda Björg Árnadóttir, Garðar Eyjólfsson og Steinþór
Kári Kárason

Útskriftarverkefni: Arkitektúr

ark301-18H
18 ECTS – vinnustofa

lýsing
Markmið með útskriftarverkefni er að nemandi sýni fram á þekkingu og hæfni til að skila 
af sér heilsteyptu verki þar sem tekist er á við alla þætti arkitektúrs, frá mótun hugmynda 
til framsetningar á tillögu. Kennarar námskeiðs setja fyrir sameiginlega verkefnalýsingu 
fyrir markmið námskeiðs. Nemendur vinna einstaklingsverkefni undir handleiðslu leið-
beinenda og þróa með sér persónulega afstöðu á því viðfangsefni sem sett er fyrir í nám-
skeiðinu. Nemandi tileinkar sér sjálfstæð vinnubrögð og sýnir fram á getu til að skipu-
leggja vinnu sína og þróa með sér sjálfstætt viðhorf til rannsóknar- og hönnunarferlis. Í 
útskriftarverkefni skal nemandi uppfylla ákveðnar kröfur um samhæfða kunnáttu, þar 
sem starfsemi, þróun, innra skipulag, rými og efniskennd mynda heilsteypt verk í um-
hverfi sínu og sem sýnir fram á færni til að vinna byggingartæknilegar úrlausnir sem 
styðja hugmynd verkefnis. Mikilvægt er að nemandi sýni fram á hæfni til að vinna verk-
efni og miðla í fjölbreyttum mælikvörðum, allt frá mælikvarða landsvæðis/borgar í að 
tjá hugmynd með samsetningu efna í deililausnum. Í útskriftarverkefni skal sýnt fram á 
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sannfærandi tengsl á milli einstakra þátta verkefnisins svo úr verði ein samverkandi heild 
í mynd og máli. Mikil áhersla er lögð á skapandi hugsun jafnt sem gagnrýna sýn á eigið 
sköpunarferli við mótun verkefnis.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ sýna fram á þekkingu og hæfni til að skila skýrt afmörkuðu útskriftarverkefni sem tekur 
á flestum þáttum námsins,

 ▸ geta tekist á við fjölþættar áskoranir í hönnun sem og sýnt fram á samhæfða kunnáttu 
þar sem hugmynd, virkni, tæknileg færni og form leiða til heildstæðrar hönnunartillögu,

 ▸ geta rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni og tekið þátt í gagnrýnu samtali um ferli, 
hönnun, úrvinnslu hugmynda og framsetningu,

 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ hafa öðlast hæfni í að greina frá inntaki og eðli útskriftarverkefnis á skýran og
 ▸ auðskiljanlegan hátt,
 ▸ geta unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni eftir,
 ▸ hafa þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan fræðigreinar.

Námsmat: Hugmyndavinna, þróun, rannsókn og úrvinnsla hugmynda, framsetning, verk-
efni, virkni og ástundun. Við námsmat er tekið mið af arkitektónískum gæðum verkefnis-
ins og hvernig verkið myndar eina samverkandi heild. Enn fremur er litið á allt vinnuferli 
og þróun verkefnis; hugmyndavinnu, þróun, rannsókn og úrvinnslu hugmynda og hvernig 
tekist er á við að vinna alla þætti hönnunar, frá hugmynd til framsetningar. Nálgun nemand-
ans og verklag við verkefnið hefur vægi við námsmat og hversu vel er gerð grein fyrir þeim 
forsendum sem verkefnið er byggt á. Við námsmat er litið til gæða kynningar og framsetn-
ingar verkefnis í máli, myndum, teikningum, líkönum, texta og öðrum miðlum

Umsjónarkennari: Steinþór Kári Kárason
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Útskriftarverkefni: Fatahönnun

fat300-18H
18 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í útskriftarverkefni eiga nemendur að vinna fatalínu þar sem allir þættir fatahönnunar koma 
saman, allt frá rannsókn til fullgerðrar fatalínu, framsetning hennar og greinargerð. Nem-
endur hanna og fullgera línu af tískufatnaði og fylgihlutum ef vill. Mikil áhersla er lögð á 
að nemendur komi sinni persónulegu sýn á tísku og framtíð í raunverulegar flíkur. Línan 
er sýnd á módelum á tískusýningu og seinna á útskriftarsýningu. Markmið með útskriftar-
verkefni er að nemandi sýni fram á þekkingu og hæfni til að skila af sér heilsteyptu verki þar 
sem tekist er á við alla þætti fatahönnunar, frá mótun hugmynda til framsetningar á tillögu. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni undir handleiðslu leiðbeinenda og þróa með sér pers-
ónulega sýn á því viðfangsefni sem þeir velja sér.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ þekkja mismunandi þætti er snúa að umsýslu stærri verkefna,
 ▸ þekkja vel kenningar, hugtök, aðferðir og starfsumhverfi fatahönnunar,
 ▸ búa yfir tækni og færni til að vinna sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum sínum innan 

fagsins,
 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ geta hannað og skipulagt framkvæmd við gerð fatalínu, fylgt áætlunum og sýnt af sér 

sjálfstæði í vinnubrögðum,
 ▸ geta unnið náið með öðrum við framkvæmd á flóknum útfærslum,
 ▸ vera færir um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum 

með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa,
 ▸ geta sýnt fram á þekkingu og hæfni til að skila skýrt afmörkuðu lokaverkefni sem tekur á 

flestum þáttum námsins.

Námsmat: Ferli, skipulag, sjálfstæði, verkefni, framsetning og ástundun
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Linda Björg Árnadóttir
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Útskriftarverkefni: Grafísk hönnun

gra301-18H
18 ECTS – vinnustofa

lýsing
Nemendur vinna einstaklingsverkefni undir handleiðslu leiðbeinenda og þróa með sér pers-
ónulega afstöðu gagnvart því viðfangsefni sem þeir vinna í námskeiðinu. Lögð er áhersla á að 
nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð og sýni fram á getu til að skipuleggja vinnu sína 
og þróa með sér sjálfstætt viðhorf til rannsóknar- og hönnunarferlis. Nemendum er ætlað að 
styrkja alla þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem unnin er í tengslum við útskriftarverk. 
Nemendur skýra þá rannsóknarvinnu sem býr að baki og gera hana sýnilegri. Nemendur gera 
grein fyrir hugmyndum sínum og listsköpun á markvissan hátt og þróa eigin vekefnislýsingu 
í samstarfi við leiðbeinendur í samhengi við markmið útskriftarverkefnis. Mikil áhersla er 
lögð á skapandi hugsun jafnt sem gagnrýna sýn á eigið sköpunarferli við mótun verkefnis. Í 
útskriftarverkefni er lögð áhersla á að nemandi uppfylli ákveðnar kröfur um samhæfða kunn-
áttu, þar sem mynda skal heilsteypt verk samfara færni til að vinna að tæknilegum úrlausnum 
sem styðja hugmynd verkefnis. Mikilvægt er að nemandi sýni fram á hæfni til að vinna verk-
efni og miðla í fjölbreyttum miðlum. Með útskriftarverkefni sýnir nemandi fram á þekkingu 
og hæfni til að skila af sér heilsteyptu verki þar sem tekist er á við alla þætti grafískrar hönn-
unar, frá mótun hugmynda til framsetningar á tillögu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ sýna fram á þekkingu og hæfni til að skila skýrt afmörkuðu útskriftarverkefni sem tekur 
á flestum þáttum námsins,

 ▸ þekkja mismunandi þætti er snúa að umsýslu stærri verkefna,
 ▸ miðla þeirri grunnhugmynd sem býr að baki útskriftarverki þeirra á markvissan hátt í 

knöppu formi,
 ▸ geta tjáð sig um eigið útskriftarverk í fræðilegu samhengi í vel skrifuðum texta,
 ▸ nota ljósmyndir, teikningar og texta á markvissan hátt til að skýra þá hugmynd og þá rann-

sóknarvinnu sem útskriftarverk þeirra felur í sér,
 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ geta rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni og tekið þátt í gagnrýnu samtali um ferli, 

hönnun, úrvinnslu hugmynda og framsetningu,
 ▸ hafa öðlast hæfni í að greina frá inntaki og eðliútskriftarverks á skýran og auðskiljanlegan 

hátt.

Námsmat: Greining, verkefni, framsetning, kynning, virkni og ástundun. Verkefnið er kynnt 
á útskriftarsýningu námsbrautarinnar (enda sé verkefnið unnið á vorönn). Fræðileg greinar-
gerð (2.000–2.500 orð) og kynningarefni.
Umsjónarkennari: Birna Geirfinnsdóttir
Kennarar: Lóa Auðunsdóttir, Atli Hilmarsson, Bryndís Björgvinsdóttir, Birna Geirfinnsdóttir.
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Útskriftarverkefni greining ARK

Hfr313-02H
2ECTS – fræði

lýsing
Námskeiðinu er ætlað að styrkja þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem hefur átt sér stað við 
útskriftarverkefnavinnu nemenda. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hæfni nemenda 
til að halda áfram að þróa verkefni sín, tala um þau, og koma þeim á framfæri í máli og mynd-
um. Markmið námskeiðsins er að gera rannsóknar- og heimildavinnu að baki lokaverkefni 
nemandans sýnilega og aðstoða þá við að gera grein fyrir hugmyndum sínum og listsköpun 
á aðgengilegan og markvissan hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að

 ▸ vera færir um að miðla þeirri grunnhugmynd sem býr að baki lokaverkefni þeirra á mark-
vissan hátt,

 ▸ vera færir um að tjá sig um eigið lokaverk, bæði í fræðilegu og persónulegu samhengi,
 ▸ geta gert grein fyrir þeirri rannsóknarvinnu sem býr að baki lokaverkefni, greint hana, 

metið og gagnrýnt,
 ▸ vera færir um að vinna sjálfstætt að áframhaldandi þróun verkefnisins eða annarra hönn-

unarverkefna með skráningu, frásögnum og skrifum.

Námsmat: Kynningartexti og skýrsla
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
Kennari: Anna María Bogadóttir
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Útskriftarverkefni greining FAT

Hfr312-02H
2ECTS – fræði

lýsing
Námskeiðinu er ætlað að styrkja þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem hefur átt sér stað við 
útskriftarverkefnavinnu nemenda. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hæfni nemenda 
til að halda áfram að þróa verkefni sín, tala um þau, og koma þeim á framfæri í máli og mynd-
um. Markmið námskeiðsins er að gera rannsóknar- og heimildavinnu að baki lokaverkefni 
nemandans sýnilega og aðstoða þá við að gera grein fyrir hugmyndum sínum og listsköpun 
á aðgengilegan og markvissan hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að

 ▸ vera færir um að miðla þeirri grunnhugmynd sem býr að baki lokaverkefni þeirra á mark-
vissan hátt,

 ▸ vera færir um að tjá sig um eigið lokaverk, bæði í fræðilegu og persónulegu samhengi,
 ▸ geta gert grein fyrir þeirri rannsóknarvinnu sem býr að baki lokaverkefni, greint hana, 

metið og gagnrýnt,
 ▸ vera færir um að vinna sjálfstætt að áframhaldandi þróun verkefnisins eða annarra hönn-

unarverkefna með skráningu, frásögnum og skrifum.

Námsmat: Kynningartexti og skýrsla
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
Kennari: Hallgerður G. Hallgrímsdóttir
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Útskriftarverkefni greining GRA

Hfr311-02H
2ECTS – fræði

lýsing
Námskeiðinu er ætlað að styrkja þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem hefur átt sér stað við 
útskriftarverkefnavinnu nemenda. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hæfni nemenda 
til að halda áfram að þróa verkefni sín, tala um þau, og koma þeim á framfæri í máli og mynd-
um. Markmið námskeiðsins er að gera rannsóknar- og heimildavinnu að baki lokaverkefni 
nemandans sýnilega og aðstoða þá við að gera grein fyrir hugmyndum sínum og listsköpun 
á aðgengilegan og markvissan hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að

 ▸ vera færir um að miðla þeirri grunnhugmynd sem býr að baki lokaverkefni þeirra á mark-
vissan hátt,

 ▸ vera færir um að tjá sig um eigið lokaverk, bæði í fræðilegu og persónulegu samhengi,
 ▸ geta gert grein fyrir þeirri rannsóknarvinnu sem býr að baki lokaverkefni, greint hana, 

metið og gagnrýnt,
 ▸ vera færir um að vinna sjálfstætt að áframhaldandi þróun verkefnisins eða annarra hönn-

unarverkefna með skráningu, frásögnum og skrifum.

Námsmat: Kynningartexti og skýrsla
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
Kennari: Bryndís Björgvinsdóttir

104



Útskriftarverkefni greining VÖR

Hfr314-02H
2ECTS – fræði

lýsing
Námskeiðinu er ætlað að styrkja þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem hefur átt sér stað við 
 útskriftarverkefnavinnu nemenda. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hæfni nemenda 
til að halda áfram að þróa verkefni sín, tala um þau, og koma þeim á framfæri í máli og mynd-
um. Markmið námskeiðsins er að gera rannsóknar- og heimildavinnu að baki lokaverkefni 
nemandans sýnilega og aðstoða þá við að gera grein fyrir hugmyndum sínum og listsköpun 
á aðgengilegan og markvissan hátt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að

 ▸ vera færir um að miðla þeirri grunnhugmynd sem býr að baki lokaverkefni þeirra á mark-
vissan hátt,

 ▸ vera færir um að tjá sig um eigið lokaverk, bæði í fræðilegu og persónulegu samhengi,
 ▸ geta gert grein fyrir þeirri rannsóknarvinnu sem býr að baki lokaverkefni, greint hana, 

metið og gagnrýnt,
 ▸ vera færir um að vinna sjálfstætt að áframhaldandi þróun verkefnisins eða annarra hönn-

unarverkefna með skráningu, frásögnum og skrifum.

Námsmat: Kynningartexti og skýrsla
Umsjónarkennari: Bryndís Björgvinsdóttir
Kennari: Rúna Thors
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Útskriftarverkefni: Vöruhönnun

Vör301-18H
18 ECTS – vinnustofa

lýsing
Með útskriftarverkefni sýna nemendur fram á þekkingu og hæfni til að skila af sér heilsteyptu 
verki þar sem tekist er á við alla þætti vöruhönnunar, frá mótun hugmynda til framsetningar 
á tillögu. Nemendur vinna einstaklingsverkefni undir handleiðslu leiðbeinenda og þróa með 
sér persónulega nálgun á því viðfangsefni sem þeir vinna í námskeiðinu. Nemandi tileinkar 
sér sjálfstæð vinnubrögð og sýnir fram á getu til að skipuleggja vinnu sína og þróa með 
sér sjálfstætt viðhorf til rannsóknar- og hönnunarferlis. Nemendum er ætlað að styrkja alla 
þá hugmynda- og rannsóknarvinnu sem unnin er í tengslum við útskriftarverk. Nemendur 
skýra þá rannsóknarvinnu sem býr að baki og gera hana sýnilegri. Nemendur gera grein fyrir 
hugmyndum sínum og listsköpun á markvissan hátt. Nemendur þróa eigin vekefnislýsingu 
í samstarfi við leiðbeinendur í samhengi við markmið útskriftarverkefnis. Mikil áhersla er 
lögð á skapandi hugsun jafnt sem gagnrýna sýn á eigið sköpunarferli við mótun verkefnis. Í 
útskriftarverkefni skal nemandi uppfylla ákveðnar kröfur um samhæfða kunnáttu þar sem 
mynda skal heilsteypt verk samfara færni til að vinna að tæknilegum úrlausnum sem styðja 
hugmynd verkefnis. Mikilvægt er að nemandi sýni fram á hæfni til að vinna verkefni og miðla 
í fjölbreyttum miðlum. Í útskriftarverkefni skal sýnt fram á sannfærandi tengsl á milli ein-
stakra þátta verkefnisins svo úr verði ein samverkandi heild í mynd og máli.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ sýna fram á þekkingu og hæfni til að skila skýrt afmörkuðu verkefni sem tekur á flestum 
þáttum námsins,

 ▸ þekkja mismunandi þætti er snúa að umsýslu stærri verkefna,
 ▸ geta miðlað þeirri grunnhugmynd sem býr að baki verki þeirra á markvissan hátt í knöppu 

formi.
 ▸ geta tjáð sig um eigið verk í fræðilegu samhengi í vel skrifuðum texta,
 ▸ geta notað vídeó, ljósmyndir, teikningar og texta ásamt efnislegum tilraunum á mark-

vissan hátt til að skýra þá hugmynd og þá rannsóknarvinnu sem útskriftarverk þeirra 
felur í sér,

 ▸ hafa þróað með sér og sýnt fram á sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð, sett sér markmið, 
gert verkáætlun og fylgt henni eftir,

 ▸ hafa tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun,
 ▸ geta rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni og tekið þátt í gagnrýnu samtali um ferli, 

hönnun, úrvinnslu hugmynda og framsetningu,
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 ▸ hafa tekist á við fjölþættar áskoranir í hönnun sem og sýnt fram á samhæfða kunnáttu 
þar sem hugmynd, virkni, tæknileg færni og form leiða til heildstæðrar hönnunartillögu.

Námsmat: Greining, verkefni, framsetning, kynning, virkni og ástundun. Verkefnið er kynnt 
á útskriftarsýningu námsbrautarinnar (sé verkefnið unnið á vorönn) Fræðileg greinargerð 
(2.000–2.500 orð) og kynningarefni
Umsjónarkennari: Garðar Eyjólfsson & Thomas Pausz

Vefsmíði

Ver303-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendur koma sér upp vefsíðu og laga hana að sinni hönnun. Vinnuferli við heimasíð-
ugerð er kynnt, nemendur fara í gegnum skrefin við að panta sér hýsingu, vinna með skjöl á 
vef þjóni og uppfæra efni. Nemendur velta fyrir sér sinni eigin hönnun og hvernig þeir geti 
á sem bestan hátt nýtt sér vefumhverfið til að kynna hana. Markmið og tilgangur slíks vefs 
er skoðaður og hver markhópurinn sé, þ.e. skólar erlendis til að sækja um framhaldsnám í, 
fyrirtæki á Íslandi og/eða erlendis til að sækja um vinnu hjá.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa tileinkað sér tæknilega þekkingu til framsetningar eigin verka á heimasíðu,
 ▸ geta lokið við hönnun og uppsetningu eigin heimasíðu á netinu,
 ▸ geta viðhaldið heimasíðu sinni og þróað áfram.

Námsmat: Virkni, ástundun, verkefni.
Umsjónarkennari: Ragnar Freyr Pálsson.
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Verk: Hönnun, ferli og framkvæmd

ark101-08H
6 ECTS – vinnustofa

lýsing
Hvernig þróast hugmyndafræðilegur sproti í fullbyggt mannvirki? Námskeiðið skiptist í tvo 
hluta. Í fyrri hluta þess greina nemendur byggt mannvirki út frá ýmsum grunnþáttum, svo 
sem afstöðu til umhverfis, samfélagslegum tengingum, rýmisgæðum, byggingarefnum og 
burðarkerfum. Sérstök áhersla er lögð á að nemendur kynnist hugmyndafræði arkitekta 
þeirra bygginga sem eru viðfangsefni verkefnisins og öðlist færni í að greina þróun hönn-
unarferlisins frá frumskissu til byggingar. Í síðari hluta námskeiðsins vinna nemendur að 
hönnun og byggingu mannvirkis allt frá frumhugmynd í tæknilegar útfærslur. Áhersla er 
lögð á mikilvægi þess að útfæra hugmyndafræðina að baki byggingunni allt niður í minnstu 
smáatriði.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa þekkingu og skilning á hönnunarferli bygginga frá skissu að fullreistu mannvirki,
 ▸ hafa aukinn skilning á margþættu eðli byggingarferlis,
 ▸ hafa færni í að greina óhlutbundin fyrirbæri og yfirfæra áhrif þeirra og virkni í teikningu,
 ▸ hafa færni í að greina mögulegar leiðir við útfærslu byggingartæknilegra úrlausna,
 ▸ hafa reynslu í því að byggja hönnunartillögu í raunkvarða,
 ▸ hafa getu og skilning sem sýnir fram á sjálfstæð skipulögð vinnubrögð og hugvit.

Námsmat: Greining, verkefni, framsetning, kynning og ástundun.
Umsjónarkennari: Björn Guðbrandsson.
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Verk: Teikning og fatnaður

fat201-10H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Nemendur læra ýmsar teikni- og skissuaðferðir, bæði til hugmyndaþróunar og framsetning-
ar. Fjallað er um framsetningu verka í mismunandi samhengi með tilgang verka í huga. 
Herrafatnaður er tekinn fyrir og vinna nemendur herralínu sem þeir kynna á yfirferð. Lögð 
er áhersla á persónulega sýn, fjölbreytni og bæði hvatvísi og agi æfð í vinnubrögðum eftir því 
sem við á en ávallt með framsækni í hugsun að leiðarljósi.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa aukna þekkingu á aðferðum við kynningu á hugmyndum sínum og verkum,
 ▸ hafa öðlast skilning á eigin sköpunarferli og mikilvægi þess að fylgja eigin innsæi,
 ▸ þekkja vel til helstu hönnuða karlmannafatnaðar,
 ▸ geta valið aðferðir við hæfi við þróun hugmynda,
 ▸ hafa tæknilega kunnáttu til að koma hugmyndum sínum til skila á viðeigandi hátt,
 ▸ vera vel á veg komnir með að þróa persónulegan teiknistíl,
 ▸ geta unnið í margvíslegu samhengi fyrir mismunandi markhópa,
 ▸ geta sett verkefni sín í hugmyndafræðilegt samhengi og rökstutt.

Námsmat: Vinnubók, teikningar unnar í vinnustofu og heima, ástundun, virkni og gæði verk-
efna, uppsetning og notkun rýmis á sýningu, fatalínu og framsetning á henni
Umsjónarkennari: Katrín María Káradóttir
Kennarar: Jette Corrine Jonkers, Dainius Bendikas og Hildur Björk Yeoman
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Verk: Útópía og alkemía

gra101-08H
8 ECTS – vinnustofa

lýsing
Tilgangur er að sjá samhengi samtímans við miðaldir í merkingunni ferðalagið inn á við. 
Tímabilið frá endurreisn til endaloka módernismans var einkum fólgið í rannsóknum og 
kortlagningu á ytri veruleika. Þetta námskeið snýst hins vegar um innri veruleika og sköp-
unarferlið. Svæði táknmynda, líkingamáls og dulkóðunar er tekið fyrir og skilgreint og sett 
í samhengi við persónuleg og samfélagsleg viðfangsefni. Verkefnin eru unnin fyrir opnum 
tjöldum og sýnd/framkvæmd á almennum vettvangi. Leitast er við að hafa áhrif á samfélagið 
þar sem verkfæri sjónrænnar miðlunar eru nýtt.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ geta tjáð persónulega sýn og miðlað henni á sjálftæðan hátt, byggt á innsæi og skilningi á 
nánasta umhverfi og eigin hugarheimi,

 ▸ hafa eflt með sér víðsýni og gagnrýna hugsun og geta dregið saman aðalatriði,
 ▸ vera færir um að setja verkefni í sögulegt og hugmyndafræðilegt samhengi og geta tjáð 

skoðun með verkum sínum,
 ▸ geta lagt sjálfstætt mat á aðferðir sem nýttar eru, og hæfni til að beita aðferðum, tækjum 

og tólum sem hæfa viðfangsefninu,
 ▸ geta undirbúið sýningu/framsetningu á verkum sínum og mótað heildarmynd hennar í 

samstarfi,
 ▸ sýna færni í skapandi úrlausn og geta miðlað inntaki á beinskeyttan og markvissan hátt.

Námsmat: Verkefni, umræður, framsetning, virkni og ástundun
Umsjónarkennari: Lóa Auðunsdóttir
Kennarar: N.N.

110



Vídeó sem miðill I

Ver234-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu fá nemendur grunninnsýn í miðlun á efni með hreyfimynd. Nemendur fá 
stutt sögulegt ágrip ásamt innsýn í notkun hreyfimynda sem miðils í samtímanum. Nem-
endur þróa með sér sína eigin aðferðarfræði til miðlunar á verkum sínum. Nemendur nýta 
innihald námskeiðsins Staðbundin framleiðsla sem efni til að vinna útfrá.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast grunnþekkingu á helstu straumum og stefnum í hreyfimynd,
 ▸ hafa þróað með sér verkferil til miðlunar á verkum sínum (valið forrit eða aðferðafræði),
 ▸ geta miðlað verkferli og frumgerðum á einfaldan hátt í hreyfimynd.

Námsmat: Vinnuferill og lokaverk
Umsjónarkennari: Kristín Arna Sigurðardóttir
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Vídeó sem miðill II

Ver221-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Í námskeiðinu byggja nemendur ofan á þá þekkingu sem sköpuð var með námskeiðinu Vídeó 
sem miðill 1. Lögð er áhersla á að hver nemandi fái að þroska og þróa sína eigin aðferðarfræði 
til miðlunar á verkum sínum. Innihald námskeiðsins Stefnumót er notað sem efniviður í 
vinnu námskeiðsins.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa öðlast djúpa þekking á afmarkaðri stefnu í hreyfimyndagerð,
 ▸ hafa fullþróað faglega og lofandi aðferðarfræði til miðlunar á verkum sínum,
 ▸ hafa öðlast hæfni til að miðla verkum sínum og hugmyndafræði með persónulegri nálg-

un í hreyfimynd.

Námsmat: Vinnuferill og lokaverk
Umsjónarkennari: Kristín Arna Sigurðardóttir
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Vöruhönnun og aðferðafræði: Skapandi hugsun

Vör101-10H
10 ECTS – vinnustofa

lýsing
Í námskeiðinu kafa nemendur djúpt í heim hönnunarferilsins, nemendur takast á við og 
greina lykilhugtök í vinnu vöruhönnuða, efni, tæki, hugmynd og samband þeirra á milli. 
Lögð er áhersla á að fara frá hinu efnislega yfir í hið óhlutbundna. Að auki eru nemendur 
beðnir um að greina samband sitt við verkferilinn sjálfan og hvaða hlutverki hönnuðir/höf-
undar gegna í samfélaginu.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa kynnst nýjum og áður ókönnuðum leiðum til lausnar á viðfangsefni,
 ▸ hafa styrkt og eflt skilning á frumlegri hugsun,
 ▸ geta tekið þátt í gagnrýnum umræðum um eigin verk og annarra,
 ▸ hafa þróað með sér sjálfstæða og gagnrýna hugsun og frumleika við úrvinnslu viðfangs-

efna,
 ▸ hafa tileinkað sér víðtækari nálgun við hönnun,
 ▸ hafa grunnskilning á lykilhugtökum í vinnu vöruhönnuða.

Námsmat: Vinnuferill, sýning/kynning, vinnubók
Umsjónarkennari: Garðar Eyjólfsson
Kennarar: Thomas Pausz, Tinna Gunnarsdóttir, Garðar Eyjólfsson og erlendur gestakennari.
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Þrívídd/tvívídd

Ver105-02H
2 ECTS – tækni

lýsing
Nemendum er kynnt svokölluð „rendering“-teiknitækni þar sem mótuð er þrívídd í tvívídd. 
Nemendur fara í gegnum röð teikniæfinga þar sem megináhersla er lögð á „rendering“ fram-
setningu með persónulegum stíl hvers og eins.

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:

 ▸ hafa færni til að nota „rendering“-tækni við framsetningu,
 ▸ hafa færni til að nota „rendering“-tækni samhliða öðrum framsetningaraðferðum,
 ▸ hafa skilning á framsetningaraðferðinni og getu til að nýta hana til að þróa og þroska 

persónulegan og skapandi stíl í framsetningu,
 ▸ hafa getu til að vinna sjálfstætt að framsetningu með ákveðinni tækni.

Námsmat: Verkefnamappa, virkni í tímum og ástundun
Umsjónarkennari: Sindri Páll Sigurðsson
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MIKIlVægAr dAgsetnIngAr

Haustönn 2016:
22. ágúst Kennsla hefst

28. október Opið hús

31. október – 4. nóvember Verkefnavika

9. desember Síðasti kennsludagur

12. – 16. desember Verkefna- og prófavika

21. desember – 4. janúar Jólafrí (báðir dagar meðtaldir)

Vorönn 2017:
9. janúar Kennsla hefst

27. febrúar – 3. mars Verkefnavika

31. mars   Umsóknarfrestur í bakkalárnám og fyrir erlenda nemendur í 

meistaranám.

10. – 12. apríl Kennsluhlé

13. – 18. apríl Páskafrí (báðir dagar meðtaldir)

12. maí Umsóknarfrestur fyrir meistaranám

12. – 18. maí Verkefna- og prófavika

17. júní Útskrift

Aðrir viðburðir:
september Kennsluþing nemenda

febrúar  Háskóladagurinn

Mars  Hönnunarmars

 Hugarflug
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98 – LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS KENNSLUSKRÁ HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILDAR – 99

EINKUNN GRUNNHUGMYND OG ÚRVINNSLA SKRIFLEGRA VERKEFNA FRAMSETNING OG FRÁGANGUR 
SKRIFLEGRA TEXTA

ÞÁTTTAKA Í SAMRÆÐUM, KYNNINGAR OG 
VIRKNI Í TÍMUM

9,0–10 
(ágætise.)

Marktækur frumleiki og sjálfstæð hugsun. Hæfni í að nýta og takast á við viðfangsefni 
námskeiðsins á skapandi hátt og varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. Texti sýnir fram á 
góða rannsóknarvinnu og gerir viðfangsefninu mjög góð skil. Raunverulegur skilningur 
á hugtökum. 

Frágangur mjög góður. Heimilda getið á réttan 
hátt og þær skráðar rétt. Heimildir eru vel 
valdar. Augljós færni í rökhugsun og skipulegri 
úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. Ef myndir 
fylgja textanum eru þær í góðum gæðum, varpa 
nýju ljósi á samhengið eða bæta við textann. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum og er virkur 
í hópverkefnum. Greinandi hugsun og góð tök að 
nýta efnistök námskeiðsins og/eða lesefnisins til 
samræðna. Undantekningalaust undirbúinn fyrir 
tímana og skilar verkefnum á réttum tíma. 

7,5–8,5 
(fyrsta 
einkunn)

Skýr skilningur og frumleg nálgun á viðfangsefninu. Sjálfstæð hugsun. Hæfni í 
skipulegri úrlausn og í að færa rök fyrir máli sínu. Skilmerkileg framsetning efnis og góð 
úrvinnsla á lesefni. Nemandi gerir góða grein fyrir rannsóknarvinnu sinni. 

Heimildanotkun og heimildavísanir 
fullnægjandi. Heimildaval gott. Nokkur færni 
í skipulegri úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. 
Ef myndir fylgja textanum eru þær í góðum 
gæðum, bæta við textann eða styðja vel við 
hann. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum og er virkur í 
hópverkefnum. Nokkuð greinandi hugsun og nokkuð 
góð tök á gagnrýnni orðræðu. Yfirleitt vel undirbúinn 
og verkefnum skilað á réttum tíma. 

6,0–7,0 
(önnur 
einkunn)

Skilningur á mestum hluta námsefnis. Nokkur færni í skipulegri úrlausn og í að styðja 
mál sitt með rökum. Nokkur þekking á efni úr fyrirlestrum og/eða lesefni. Greining á 
viðfansefninu ábótavant en yfirleitt skilmerkileg framsetning efnis úr lesefni og/eða 
fyrirlestrum. 

Nokkuð vel unnið með heimildir en vantar þó 
upp á nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um 
hnökra og ósamræmi í skráningu heimilda 
og öðrum frágangi. Frágangur þó viðunandi. 
Yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær að nokkru við hann. 

Almennt virkur nemandi, bæði sem hlustandi og 
þátttakandi. Frekar lítið um gagnrýna hugsun og 
greiningu í samræðum. Hugsanlega undirbúinn. 
Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á réttum tíma. 

5,0–5,5 
(þriðja 
einkunn)

5,5: Viðunandi en takmarkaður skilningur á hugtökum. Skipuleg úrlausn og rök-
stuðningur verulega ábótavant. Nokkur þekking á efni úr lesefni og nokkur til-
finning fyrir því hvað skiptir mestu máli í lesefni og hvers vegna. Heimildavísanir og 
heimildaskrá viðunandi en mikið um hnökra.

5,0 (staðið, en á mörkunum): Eins og að ofan en sýnir grunnan skilning og litla 
þekkingu.

Ekki vel unnið með heimildir og vantar upp á 
nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra og 
ósamræmi í skráningu heimilda. Frágangi og 
yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær ekki við hann og eru jafnvel óþarfar. 

Misvirkur í hópastarfi, umræðum og verkefnum. 
Frekar sjaldan undirbúinn. Verkefnum oftast skilað á 
réttum tíma.

0–4,5 (fall) 4,5 (fall, en við mörkin): Sýnir litla þekking og lítinn skilning. Nokkur tilraun gerð til að 
svara spurningum en skortir mjög á innihald eða færni til að skipa niður hugmyndum. 
Verulegar villur og/eða misskilningur. Sýnir lítil merki um raunveruleg kynni af lesefni. 
Óskýrleiki. 

4–0: Engin raunveruleg tilraun til að svara spurningum. Lítil eða engin merki um 
þekkingu eða skilning á efninu eða færni í að skipa niður hugmyndum.

 Illa unnið úr heimildum og heimildavísanir 
ófullnægjandi. Yfirlestri á texta virkilega 
ábótavant. Myndir styðja ekki við textann og 
eru jafnvel óþarfar. 4-0: Skil ófullnægjandi. Fall. 

Töluvert vantar upp á virkni í tímum. Nemandi 
yfirleitt illa undirbúinn og skilar sjaldnast á réttum 
tíma. Mjög lítið um gagnrýna hugsun eða greiningu í 
samræðum. 4-0: Skil ófullnægjandi. Fall.

0 Engu skilað Engu skilað Engu skilað

EINKUNNAVIÐMIÐ FRÆÐAGREINA
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98 – LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS KENNSLUSKRÁ HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILDAR – 99

EINKUNN GRUNNHUGMYND OG ÚRVINNSLA SKRIFLEGRA VERKEFNA FRAMSETNING OG FRÁGANGUR 
SKRIFLEGRA TEXTA

ÞÁTTTAKA Í SAMRÆÐUM, KYNNINGAR OG 
VIRKNI Í TÍMUM

9,0–10 
(ágætise.)

Marktækur frumleiki og sjálfstæð hugsun. Hæfni í að nýta og takast á við viðfangsefni 
námskeiðsins á skapandi hátt og varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. Texti sýnir fram á 
góða rannsóknarvinnu og gerir viðfangsefninu mjög góð skil. Raunverulegur skilningur 
á hugtökum. 

Frágangur mjög góður. Heimilda getið á réttan 
hátt og þær skráðar rétt. Heimildir eru vel 
valdar. Augljós færni í rökhugsun og skipulegri 
úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. Ef myndir 
fylgja textanum eru þær í góðum gæðum, varpa 
nýju ljósi á samhengið eða bæta við textann. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum og er virkur 
í hópverkefnum. Greinandi hugsun og góð tök að 
nýta efnistök námskeiðsins og/eða lesefnisins til 
samræðna. Undantekningalaust undirbúinn fyrir 
tímana og skilar verkefnum á réttum tíma. 

7,5–8,5 
(fyrsta 
einkunn)

Skýr skilningur og frumleg nálgun á viðfangsefninu. Sjálfstæð hugsun. Hæfni í 
skipulegri úrlausn og í að færa rök fyrir máli sínu. Skilmerkileg framsetning efnis og góð 
úrvinnsla á lesefni. Nemandi gerir góða grein fyrir rannsóknarvinnu sinni. 

Heimildanotkun og heimildavísanir 
fullnægjandi. Heimildaval gott. Nokkur færni 
í skipulegri úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. 
Ef myndir fylgja textanum eru þær í góðum 
gæðum, bæta við textann eða styðja vel við 
hann. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum og er virkur í 
hópverkefnum. Nokkuð greinandi hugsun og nokkuð 
góð tök á gagnrýnni orðræðu. Yfirleitt vel undirbúinn 
og verkefnum skilað á réttum tíma. 

6,0–7,0 
(önnur 
einkunn)

Skilningur á mestum hluta námsefnis. Nokkur færni í skipulegri úrlausn og í að styðja 
mál sitt með rökum. Nokkur þekking á efni úr fyrirlestrum og/eða lesefni. Greining á 
viðfansefninu ábótavant en yfirleitt skilmerkileg framsetning efnis úr lesefni og/eða 
fyrirlestrum. 

Nokkuð vel unnið með heimildir en vantar þó 
upp á nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um 
hnökra og ósamræmi í skráningu heimilda 
og öðrum frágangi. Frágangur þó viðunandi. 
Yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær að nokkru við hann. 

Almennt virkur nemandi, bæði sem hlustandi og 
þátttakandi. Frekar lítið um gagnrýna hugsun og 
greiningu í samræðum. Hugsanlega undirbúinn. 
Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á réttum tíma. 

5,0–5,5 
(þriðja 
einkunn)

5,5: Viðunandi en takmarkaður skilningur á hugtökum. Skipuleg úrlausn og rök-
stuðningur verulega ábótavant. Nokkur þekking á efni úr lesefni og nokkur til-
finning fyrir því hvað skiptir mestu máli í lesefni og hvers vegna. Heimildavísanir og 
heimildaskrá viðunandi en mikið um hnökra.

5,0 (staðið, en á mörkunum): Eins og að ofan en sýnir grunnan skilning og litla 
þekkingu.

Ekki vel unnið með heimildir og vantar upp á 
nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra og 
ósamræmi í skráningu heimilda. Frágangi og 
yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær ekki við hann og eru jafnvel óþarfar. 

Misvirkur í hópastarfi, umræðum og verkefnum. 
Frekar sjaldan undirbúinn. Verkefnum oftast skilað á 
réttum tíma.

0–4,5 (fall) 4,5 (fall, en við mörkin): Sýnir litla þekking og lítinn skilning. Nokkur tilraun gerð til að 
svara spurningum en skortir mjög á innihald eða færni til að skipa niður hugmyndum. 
Verulegar villur og/eða misskilningur. Sýnir lítil merki um raunveruleg kynni af lesefni. 
Óskýrleiki. 

4–0: Engin raunveruleg tilraun til að svara spurningum. Lítil eða engin merki um 
þekkingu eða skilning á efninu eða færni í að skipa niður hugmyndum.

 Illa unnið úr heimildum og heimildavísanir 
ófullnægjandi. Yfirlestri á texta virkilega 
ábótavant. Myndir styðja ekki við textann og 
eru jafnvel óþarfar. 4-0: Skil ófullnægjandi. Fall. 

Töluvert vantar upp á virkni í tímum. Nemandi 
yfirleitt illa undirbúinn og skilar sjaldnast á réttum 
tíma. Mjög lítið um gagnrýna hugsun eða greiningu í 
samræðum. 4-0: Skil ófullnægjandi. Fall.

0 Engu skilað Engu skilað Engu skilað

EINKUNNAVIÐMIÐ FRÆÐAGREINA
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EINKUNN GRUNNHUGMYND, ÚRVINNSLA OG 
FRAMSETNING

ÞÁTTTAKA Í SAMRÆÐUM, 
KYNNINGAR OG VIRKNI Í TÍMUM

VINNUBÓK FRAMSETNING OG FRÁGANGUR 
SKRIFLEGRA TEXTA

9,0–10 
(ágætise.)

Marktækur frumleiki og sjálfstæði í 
hugsun. Hæfni í að nýta og takast á við 
viðfangsefni námskeiðsins á skapandi 
hátt og varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. 
Augljós færni og skipuleg úrlausn 
verkefna. Raunverulegur skilningur á 
hugtökum. Nemandi gerir mjög góða grein 
fyrir rannsóknarvinnu sinni á grundvelli 
verkefnisins. Hæfni til að nýta það sem 
kennt er í námskeiðinu.

Nemandi tekur alltaf virkan þátt í 
umræðum og er virkur í hópverkefnum. 
Greinandi hugsun og góð tök að nýta 
efnistök námskeiðsins og/eða lesefnisins 
til samræðna. Undantekningalaust 
undirbúinn fyrir tímana og verkefnum 
skilað á réttum tíma. 

Vinnubók vel unnin og sýnir skýrt og gott vinnuferli 
frá upphafi námskeiðis til enda. Hugmyndavinna til 
fyrirmyndar og vel rökstudd.

Frágangur mjög góður. Heimilda getið á réttan 
hátt og þær skráðar rétt. Heimildir eru vel 
valdar. Augljós færni í rökhugsun og skipulegri 
úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. Ef myndir 
fylgja textanum eru þær í góðum gæðum, varpa 
nýju ljósi á samhengið eða bæta við textann. 

7,5–8,5 
(fyrsta 
einkunn)

Skýr skilningur og frumleg nálgun á 
viðfangsefninu og sjálfstæð hugsun. Hæfni 
í skipulegri úrlausn og í að færa rök fyrir 
máli sínu. Skilmerkileg framsetning efnis 
og góð úrvinnsla verkefna. Nemandi gerir 
góða grein fyrir rannsóknarvinnu sinni. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum 
og er virkur í hópverkefnum. Nokkuð 
greinandi hugsun og nokkuð góð 
tök á gagnrýnni orðræðu. Yfirleitt vel 
undirbúin/n og verkefnum skilað á réttum 
tíma. 

Vinnubók nokkuð góð. Mætti rökstyðja 
hugmyndavinnu og úrvinnslu verkefna betur.

Heimildanotkun og heimildavísanir 
fullnægjandi. Heimildaval mjög gott. Nokkur 
færni í skipulegri úrlausn. Textinn frekar vel 
yfirlesinn. Ef myndir fylgja textanum eru þær í 
góðum gæðum, bæta við textann eða styðja vel 
við hann.

6,0–7,0 
(önnur 
einkunn)

Skilningur á mestum hluta námsefnis. 
Nokkur færni í skipulegri úrlausn og í 
að styðja mál sitt með rökum. Nokkur 
þekking á efni úr fyrirlestrum og/eða 
lesefni. Nemandi gerir ekki nægilega 
vel grein fyrir rannsóknarvinnu sinni, en 
viðunandi framsetning.

Almennt virkur nemandi, bæði sem 
hlustandi og þátttakandi. Frekar lítið 
um gagnrýna hugsun eða greiningu í 
samræðum. Hugsanlega undirbúinn. 
Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á 
réttum tíma. 

Vinnubók ekki nægilega skýr og vinnuferli ekki mjög 
skiljanlegt. Hugmyndavinna óljós.

Ágætlega unnið með heimildir en vantar þó upp 
á nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra 
og ósamræmi í skráningu heimilda og öðrum 
frágangi. Frágangur þó viðunandi. Yfirlestri 
ábótavant. Ef myndir fylgja textanum styðja 
þær að nokkru við hann. 

5,0–5,5 
(þriðja 
einkunn)

Skilum og/eða úrvinnslu virkilega 
ábótavant. Lágmarks þekking á 
viðfangsefni og lítil tilfinning fyrir því sem 
máli skiptir á grundvelli verkefnisins. 
Staðið en á mörkunum.

Nemandi misvirkur í hópastarfi, umræðum 
og verkefnum. Sjaldan undirbúin. 
Verkefnum oftast skilað á réttum tíma.

Vinnubók skilað en mjög illa unnin. Sýnir ekki 
vinnuferli á skýran hátt og sýnir fram á litla sem enga 
hugmyndavinnu.

Ekki vel unnið með heimildir og vantar upp á 
nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra og 
ósamræmi í skráningu heimilda. Frágangi og 
yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær ekki við hann og eru jafnvel óþarfar. 

0–4,5 (fall) 4,5 (fall, en við mörkin): Sýnir enga 
þekkingu og lítinn skilning. Nokkur tilraun 
gerð en skortir mjög á innihald eða færni 
til að skipa niður hugmyndum. Verulegar 
villur og/eða misskilningur. Óskýrleiki. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Töluvert vantar uppá virkni í tímum. 
Nemandi yfirleitt illa undirbúinn og 
skilar sjaldnast á réttum tíma. Lítil sem 
engin gangrýnin hugsun eða greining í 
samræðum. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Vinnubók illa unnin eða ekki skilað, verkefnum 
ekki gerð skil á rökréttan hátt eða vantar verkefni í 
vinnubók. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Illa unnið úr heimildum og heimildavísanir 
ófullnægjandi. Yfirlestri á texta virkilega 
ábótavant. Myndir styðja ekki við textann og 
eru jafnvel óþarfar. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

0 Engu skilað Engu skilað Engu skilað Engu skilað
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EINKUNN GRUNNHUGMYND, ÚRVINNSLA OG 
FRAMSETNING

ÞÁTTTAKA Í SAMRÆÐUM, 
KYNNINGAR OG VIRKNI Í TÍMUM

VINNUBÓK FRAMSETNING OG FRÁGANGUR 
SKRIFLEGRA TEXTA

9,0–10 
(ágætise.)

Marktækur frumleiki og sjálfstæði í 
hugsun. Hæfni í að nýta og takast á við 
viðfangsefni námskeiðsins á skapandi 
hátt og varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. 
Augljós færni og skipuleg úrlausn 
verkefna. Raunverulegur skilningur á 
hugtökum. Nemandi gerir mjög góða grein 
fyrir rannsóknarvinnu sinni á grundvelli 
verkefnisins. Hæfni til að nýta það sem 
kennt er í námskeiðinu.

Nemandi tekur alltaf virkan þátt í 
umræðum og er virkur í hópverkefnum. 
Greinandi hugsun og góð tök að nýta 
efnistök námskeiðsins og/eða lesefnisins 
til samræðna. Undantekningalaust 
undirbúinn fyrir tímana og verkefnum 
skilað á réttum tíma. 

Vinnubók vel unnin og sýnir skýrt og gott vinnuferli 
frá upphafi námskeiðis til enda. Hugmyndavinna til 
fyrirmyndar og vel rökstudd.

Frágangur mjög góður. Heimilda getið á réttan 
hátt og þær skráðar rétt. Heimildir eru vel 
valdar. Augljós færni í rökhugsun og skipulegri 
úrlausn. Textinn er vel yfirlesinn. Ef myndir 
fylgja textanum eru þær í góðum gæðum, varpa 
nýju ljósi á samhengið eða bæta við textann. 

7,5–8,5 
(fyrsta 
einkunn)

Skýr skilningur og frumleg nálgun á 
viðfangsefninu og sjálfstæð hugsun. Hæfni 
í skipulegri úrlausn og í að færa rök fyrir 
máli sínu. Skilmerkileg framsetning efnis 
og góð úrvinnsla verkefna. Nemandi gerir 
góða grein fyrir rannsóknarvinnu sinni. 

Nemandi tekur virkan þátt í umræðum 
og er virkur í hópverkefnum. Nokkuð 
greinandi hugsun og nokkuð góð 
tök á gagnrýnni orðræðu. Yfirleitt vel 
undirbúin/n og verkefnum skilað á réttum 
tíma. 

Vinnubók nokkuð góð. Mætti rökstyðja 
hugmyndavinnu og úrvinnslu verkefna betur.

Heimildanotkun og heimildavísanir 
fullnægjandi. Heimildaval mjög gott. Nokkur 
færni í skipulegri úrlausn. Textinn frekar vel 
yfirlesinn. Ef myndir fylgja textanum eru þær í 
góðum gæðum, bæta við textann eða styðja vel 
við hann.

6,0–7,0 
(önnur 
einkunn)

Skilningur á mestum hluta námsefnis. 
Nokkur færni í skipulegri úrlausn og í 
að styðja mál sitt með rökum. Nokkur 
þekking á efni úr fyrirlestrum og/eða 
lesefni. Nemandi gerir ekki nægilega 
vel grein fyrir rannsóknarvinnu sinni, en 
viðunandi framsetning.

Almennt virkur nemandi, bæði sem 
hlustandi og þátttakandi. Frekar lítið 
um gagnrýna hugsun eða greiningu í 
samræðum. Hugsanlega undirbúinn. 
Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á 
réttum tíma. 

Vinnubók ekki nægilega skýr og vinnuferli ekki mjög 
skiljanlegt. Hugmyndavinna óljós.

Ágætlega unnið með heimildir en vantar þó upp 
á nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra 
og ósamræmi í skráningu heimilda og öðrum 
frágangi. Frágangur þó viðunandi. Yfirlestri 
ábótavant. Ef myndir fylgja textanum styðja 
þær að nokkru við hann. 

5,0–5,5 
(þriðja 
einkunn)

Skilum og/eða úrvinnslu virkilega 
ábótavant. Lágmarks þekking á 
viðfangsefni og lítil tilfinning fyrir því sem 
máli skiptir á grundvelli verkefnisins. 
Staðið en á mörkunum.

Nemandi misvirkur í hópastarfi, umræðum 
og verkefnum. Sjaldan undirbúin. 
Verkefnum oftast skilað á réttum tíma.

Vinnubók skilað en mjög illa unnin. Sýnir ekki 
vinnuferli á skýran hátt og sýnir fram á litla sem enga 
hugmyndavinnu.

Ekki vel unnið með heimildir og vantar upp á 
nákvæmari vinnubrögð. Talsvert um hnökra og 
ósamræmi í skráningu heimilda. Frágangi og 
yfirlestri ábótavant. Ef myndir fylgja textanum 
styðja þær ekki við hann og eru jafnvel óþarfar. 

0–4,5 (fall) 4,5 (fall, en við mörkin): Sýnir enga 
þekkingu og lítinn skilning. Nokkur tilraun 
gerð en skortir mjög á innihald eða færni 
til að skipa niður hugmyndum. Verulegar 
villur og/eða misskilningur. Óskýrleiki. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Töluvert vantar uppá virkni í tímum. 
Nemandi yfirleitt illa undirbúinn og 
skilar sjaldnast á réttum tíma. Lítil sem 
engin gangrýnin hugsun eða greining í 
samræðum. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Vinnubók illa unnin eða ekki skilað, verkefnum 
ekki gerð skil á rökréttan hátt eða vantar verkefni í 
vinnubók. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.

4,5: Illa unnið úr heimildum og heimildavísanir 
ófullnægjandi. Yfirlestri á texta virkilega 
ábótavant. Myndir styðja ekki við textann og 
eru jafnvel óþarfar. 

4–0: Skil ófullnægjandi. Fall.
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