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Viðtalstími 

Miðvikudagar 9:20-10:00  í vinnurými kennara 

Námsefni Ljósrit frá kennara og annað efni. 

Áfangalýsing 

Markmið áfangans er að nemandi þjálfist í samhæfingu hugar og handar 
með ýmsum teikniverkefnum, lita- og formfræði.  
Nemandinn kynnist grunnþáttum í teikni-, lita- og formfræðum. Teiknuð 
verkefni með mismunandi blýjum og aðferðum. - teiknuð andlit og 
hárgreiðslur sem byggja á reglu gullinsniðs. Litafræði Ittens kynnt. - gerður 
samanburður við litastjörnu í hári og verkefni unnin sem tengjast bæði 
litafræði og hársnyrtinámi. Formfræði skoðuð og sett í samhengi við 
klippingar og greiðslur. Nemandi þjálfaður í efnis-, upplýsinga- og 
heimildaöflun, auk varðveislu gagna. Lagður grunnur að námsbók sem sýnir 
verkefnavinnu og námsframfarir nemanda. Nemendur skila skissubók í lok 
hverrar kennsluviku á önninni, lágmark tvær bls. á viku. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn byggir á verkefnavinnu og skilyrði til að ljúka áfanganum er að 
nemandi klári öll verkefni sem lögð eru fyrir. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Verkefnamappa 70% 
 Skissubók  20% 
 Ástundun og virkni í kennslustundum 10% 

 

Reglur áfanga 

Áfanginn er próflaus en skilyrði til að ljúka áfanganum er að nemandi klári 
öll verkefni sem lögð eru fyrir og skili á réttum tíma og mæting sé góð þ.e. 
nemandi má ekki vera með fleiri en fimm óútskýrðar fjarvistir í áfanganum 
yfir önnina. 
Athugasemdir vegna viðveruskráningar verða að berast kennara innan viku. 
Nemendur skulu ávallt ganga frá eftir sig í lok hverrar kennslustundar. 
Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund! 
Raða skal verkefnum í verkefnamöppu merktri með nafni, áfanga og 
dagsetningu.  
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Efni og verkfæri 

Efnisgjald; sjá Innu 
 (innifalið er allur pappír, málning og Plastvasamappa A3) 
Nemandi þarf að kaupa: 

• Blýanta B, HB, 2B, 4B, 6B 
• Yddara og strokleður  
• Skissubók 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• grunnþáttum í iðnteikningu 
• notkun teikniáhalda og virkni þeirra 
• litasvið blýantsins og aðferðum til 

skygginga 
• grunnþáttum formfræði og teikninga 
• blöndun grunnlita í litatóna og 

hugtökum þar að lútandi 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• gera skissur og teikningar 
• framkalla þrívídd með skyggingu 
• blanda liti í mismunandi tónum  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• geti teiknað og skyggt grunnform. 
• geti teiknað andlit og höfuð í réttum hlutföllum og fjölbreyttar hárgreiðslur með 

mismunandi aðferðum. 
• geti sett fram eigin hugmynd að hárgreiðslu 

 

  

Vinnuáætlun 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst  60 klst 
Heimavinna 15 vikur x 2 klst 30 klst 
Rannsóknarvinna  3 x 2 klst 6 klst 
Undirbúningur fyrir skil 12 klst 12 klst 
Alls  108 klst = 5 fein 
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Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Sólveig Sveinbjörnsdóttir  

1. vika 
19. - 26. ágúst 

 
Kynning – kennsluáætlun – formfræði – 
myndband / Listaskóli Evrópu #1. 

 
Skissubók, 2 síður 

2. vika 
29. ágúst - 2. 
september 

Formfræði – teikning Skissubók, 2 síður 

3. vika 
5. - 9. september 

Formfræði – teikning, myndband Listaskóli 
Evrópu #2. 

Skissubók, 2 síður 

4. vika 
12. - 16. 

september 

Formfræði – teikning Skissubók, 2 síður 

5. vika 
19. - 23. 

september 

Teikning.-andlit o.fl. Skissubók, 2 síður 

6. vika 
26. sept. - 30. 

september 

Teikning.- andlit o.fl. Verkefnaskil  
Skissubók, 2 síður 

7. vika 
3. - 7. október 

Teikning.- andlit o.fl. Skissubók, 2 síður 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Litafræði. Myndband/ Listaskóli Evrópu #3. Skissubók, 2 síður 

9. vika 
17. - 21. október 

Litafræði Skissubók, 2 síður 

10. vika 
24. - 28. október 
Vetrarleyfi 24. og 25. 

okt. 

Litafræði Skissubók, 2 síður 

11. vika 
31. okt. - 4. 
nóvember 

Litafræði Verkefnaskil 
Skissubók, 2 síður 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Teikning/Málun lokav. Skissubók, 2 síður 

13. vika 
14. - 18. 

nóvember 

Teikning/Málun lokav. Skissubók, 2 síður 

14. vika 
21. - 25. 

nóvember 

Teikning/Málun lokav. Skissubók, 2 síður 

15. vika 
28. nóv. - 2. 
desember 

Teikning/Málun lokav. Skissubók, 2 síður 
Verkefnaskil  
Skissubók (samtals 28 síður) 


