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Markmið:  

Þekkingarmarkmið:  

• Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  
• myndbyggingu í myndum 
• þróun niðurstaðna úr skissu vinnu. 
• greiningu áhrifa litasamsetningar í mismunandi samhengi: ljóst, dökkt,  
             heitt, kalt o.s.frv 
• greiningu með vísan til táknfræði hvaða möguleg áhrif samsetning  
• lita og forma getur haft 
 

Leiknimarkmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

blanda liti í ólíkum tónum 

gera sér grein fyrir því hvernig myndefni getur breytt um útlit og inntak eftir því hvaða 
sjónarhorn er valið 

nýta sér hin ýmis efni til myndlistar 

leita sér heimilda og nýta sér þær 

sýna persónulega afstöðu í vali myndefna og úrvinnslu 

Námsefni:  Frá kennara, internet  

Námsmat:  Nemendur þurfa að ná 4,5 í hverjum námsþætti til þess að hann gildi til 
lokaeinkunnar. 

Áfangaeinkunn (%):   Skissubók 30 %  

Skilaverkefni 50%  

Mæting, virkni,   

Verklegt/lokaverkefni annar  10 %  

  



tileinka sér hefðbundnar og óhefðbundnar vinnuaðferðir með liti 

ræða opinskátt um hugmyndir sínar og samnemenda sinna 

Hæfnimarkmið:  

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

byggja upp myndverk  

nýta reglur og form í eigin listsköpun  

beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýnt áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar  

geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær í myndverk 
með tilliti til lita-, formfræði og myndbyggingar 

sem metið er með:  Símati, sjá nánar undir námsmati  
  
  

Skipulag náms:  

Námstilhögun:  

• Stuttar kynningar á námsefni vikunnar, farið yfir verkefni. 
• Nemendur vinna sjálfir að því efni sem liggur fyrir hverju sinni og skila í skilakassa 

• Verklegar æfingar og skýrsluskil   

Um skilafrest og vanskil:  

Staðnemendur eru með skyldumætingu í kennslustundir, mæting og virkni eru hluti af 
lokaeinkunn. Skilaverkefnum skal skilað í síðasta lagi kl. 23:59 á föstudögum. Engin 
sein skil eru leyfð. Sé óskað eftir seinum skilum skal hafa samband við 
skólameistara.   

 

Námsmat:  

 

Sjá ofar. 

 

 

 
  

Kennsluvikur  Áætluð yfirferð  Skil á  
verkefnum/kannanir  

Vika 2 
3.-9. janúar 

Kennsla hefst 6. Janúar 
Kynning á áfanga.  
 

  

Vika 3 
10.-16. janúar 

 Litafræði - Litahringur 
Hugmyndir , skissur, útfærslur. 

 Skilaverkefni 

Vika 4 
17. – 23. janúar 

Formfræði, myndbygging.  Skissuvinna 
Hugmyndir , skissur, útfærslur. 

Skilaverkefni 



Vika 5 
24. – 30. janúar 

Vatnslitir – skissuvinna  
Akríllitir- skissuvinna 

Skilaverkefni  
 

Vika 6 
31. jan.-6. febrúar 

Akríllitir- skissuvinna  
Olíulitir - skissuvinna 

 

Vika 7 
7. – 13. febrúar 
Framhaldsd. í 

Grundarf. 9.-12. 
feb. 

Impressionismi    

Vika 8 
14. – 20. febrúar 
15. og 16. feb. – 
námsmatsdagar 
17. feb. – birting 

umsagnar 

 Skilaverkefni 

Vika 9 
21. – 27. febrúar.   

 
Expressionismi 

 

Vika 10 
28. febrúar – 6. mars 

1. og 2. febrúar - 
vetrarfrí 

 Skilaverkefni 

Vika 11 
7. – 13. mars 

Framhaldsdeild í 
Grf. 9.-12. mars 

 Kúbismi 
Framhaldsdeild 

  
 

Vika 12 
14. – 20. mars 

18. og 19. mars - 
námsmatsdagar 

  Skilaverkefni 

Vika 13 
21. mars – 27. mars 
22. mars – birting 

umsagngar. 
Valtímabil 22.-26. 

mars 

Súrrelalismi  

Vika 14 
28. mars – 3. 

apríl 

Páskaleyfi Skilaverkefni  

Vika 15 
4.-10. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 7. apríl  

Vika 16 
11.-17. apríl 

Abrstrakt  

Vika 17 
18.-24. apríl 

22. apríl – sumardagurinn fyrsti (fimmtud) Skilaverkefni 

Vika 18 
25. apríl -1. Maí 

 

Mitt málverk   



Vika 19 

2. -8. maí 

 

Framhaldsdeild í Grundarf. 
3. – 7. Maí 

 

 

Verkefnadagar 
Skilavika Mitt málverk  
Uppsetning á sýningu 

Skilaverkefni 

Vika 20 

9.-15. maí 
10. maí – verkefnadagur 
13. maí – uppstigningardagur 
Námsmat 

 

Vika 21 

16.-22. maí 
Námsmat 
20. maí – einkunnabirting 

 

Vika 22 

23. – 29. maí 
24. maí – annar í hvítasunnu 
25. maí – útskrift kl. 15:00 
26. maí – námsmatsdagur 
27. og 28. maí - starfsdagar 

 

  

Birt með fyrirvara um breytingar  

Kennari: Áslaug Sigvaldadóttir 


