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Önn: Vor 2020 

Áætlun unnin: 2.janúar 2020 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á:  

• grunnþáttum í myndlist 

• notkun teikniáhalda og virkni þeirra 

• litasvið blýantsins og aðferðum til skygginga 

• framköllun þrívíddar með skyggingu 

• grunnþáttum formfræði og teikningar 

• blöndun grunnlita í litatóna og hugtökum þar að lútandi 

• myndbyggingu 

• eins og tveggja punkta fjarvídd 

• málun 
 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
 

• gera skissur og teikningar 

• framkalla þrívídd með skygging 

• blanda liti í mismunandi tónum 

• vinna að uppbyggingu myndflatar og nýta sér markvisst hugtök á borð við: 
jafnvægi, spennu, þunga, hrynjandi, samhverfu, mynstur og andstæður 

• vinna myndverk í þrívídd og fjarvídd 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• nýta reglur og form í eigin listsköpun  

• vinna á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært í myndverk með tilliti til 
lita-, formfræði og myndbyggingar  

• byggja upp myndverk 

sem metið er með:  mats á verkefnamöppu þ.e. úrlausnar á verkefnum, frágangi og 
vinnubrögðum. Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og 
þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram 

 

Námsefni: Af vef og frá kennara 

Námsmat: 
Námsmat (100 %): Þetta er verklegur áfangi og  er skyldumæting í tíma. 

Ef nemendur geta ekki mætt í tíma vegna árekstra 
þurfa  að mæta í próf, verklegar æfingar í örðum 
áföngum er ætlast til þess að nemendur mæti í 
verkefnatíma. 

 



Til að ná áfanganum verður nemandi að ná 80 % 
mætingu í tíma (ekki tekið tillit til árekstra, enda fá 
nemendur mætingu fyrir verkefnatíma) 
Nemendur skila 8 fullunnum verkefnum 80 % 
Skissubók  10 %  
Vinnusemi og ástundun 10 % 

Verkefnaeinkunn (%): Verkefni 1 Teikning/skygging 5 % 
 Verkefni  2 Formfræði 5 % 
 Verkefni  3 Uppstilling 10 % 
 Verkefni 4 Fjarvídd 10 % 
 Verkefni 5 Umhverfi 

Verkefni 6 Listastefnur 
Verkefni 7 Sjálfsmynd 
Verkefni 8 Málverk 

10 % 
10 % 
10 % 
20 % 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Það eru fjórar fastar kennslustundir í áfanganum í hverri viku og er skyldumæting í þær 
allar. Nemendur í árekstri verða að mæta í verkefnatíma einu sinni í viku og fá samþykki 
kennara og fá þá mætingu 

Allar verklýsingar koma fram í Moodle, sem og skilafrestir, skilakassar fyrir sjálfs- og 
jafningjamat og dagbók.  

Hver nemandi þarf að skila 8 fullunnum verkefnum yfir önnina.    

Um skilafrest og vanskil: 

Ef nemandi skilar verkefni allt of seint án þess að sérstök ástæða liggi fyrir lækkar 
einkunnin fyrir tiltekið verkefni um 5 stig á dag en mest er hægt að fá 100 stig fyrir 
verkefni. 

Um námsmat: 

Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á 
önninni, þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka framfarir. Í hverju 
verkefni verða tæknivinna, sköpun og tjáning metin, auk umsagnar nemandans.   

Vikuskema: 

Mánudagar –  
Þriðjudagar → 
 Miðvikudagar →  
Fimmtudagar →  
Föstudagar → 

 

 

 

 

 



Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

2. vika 
5.-11 janúar 

Kennsla hefst 7. Janúar 
Teikning 

 

Vika 3 
12.-18. janúar 

Teikning, grunnform, 
skygging 

Verkefni 1 

Vika 4 
19. – 25. Janúar 

Kyrralíf  uppstilling, skygging Verkefni 2 

Vika 5 
26.jan. – 1. febrúar 

Kyrralíf uppstilling, litafræði  

Vika 6 
2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 
4.-7. feb. 

Kyrralíf/uppstilling, litafræði Verkefni 3 

Vika 7 
9. – 15. febrúar 
10.og 11. feb. – 
námsmatsdagar 
12. feb. – birting 

umsagnar 

Fjarvídd  

Vika 8 
16. – 22. febrúar 

Fjarvídd  

Vika 9 
23. – 29. febrúar 

Fjarvídd Verkefni 4 

Vika 10 
1.-7. mars 

Myndbygging/umhverfi 
 

Vika 11 
8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 
10.-13. mars 

Umhverfi/vatnslitir Verkefni 5 

Vika 12 
15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars 
Listastefnur Verkefni 6 

Vika 13 
22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 
27. mars 

28. mars – birting 
umsagnar 

Málun skyssuteikning  

Vika 14 
29. mars – 4. apríl 

Málun /skyssuteikning Verkefni 7 

Vika 15 
5.-11. Apríl 

Páskafrí  

Vika 16 
12.-18. apríl 

Málun /skyssuteikning  

Vika 17 
19.-25. apríl 

Málun Verkefni 8 



Vika 18 
26. apríl -2. maí 

LOKAVERKEFNAVIKA 

 
Lokaverkefni 
Skyssubók skilað  
Verkefni sett upp til sýningar. 
 

Vika 47 
18.-24. nóvember 

Vika 19 
3. -9. maí 

Framhaldsdeild í 
Grundarf. 4. – 8. maí 

Lokaverkefnisvika 
Lokaverkefni – Sýning 8. maí 

 
Vika 48 

25. nóv.-1. desember 

Vika 20 
10.-16. maí 

Námsmat   
Vika 49 

2.-8. Desember 
ndarf. 3. – 7. des 

Vika 21 
17.-23. maí 

 18. maí -einkunnabirting 
21. maí – uppstigningardagur 
23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 
Vika 48 

25. nóv.-1. desember 

   
Vika 49 

2.-8. Desember 
ndarf. 3. – 7. des 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari Áslaug Sigvaldadóttir 

 

 


