
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

MYNL3LM05 

Kennari Bragi Einarsson, bragi.einarsso@fss.is 

 Viðtalstími Miðvikudagar frá kl. 9:15 – 9:55 

Námsefni Efni frá kennara. 

Áfangalýsing 

Markvissar tilraunir í blöndun lita: Mismunandi blöndunarþáttur lita 
kannaður, hvernig litur breytist út frá breytingum á tóni, blæ eða 
ljósmagni. Litgreining á jarðlitum. Skoðað hvernig litur breytist eftir 
mismunandi samhengi. Blöndun lita með ljósi og skuggavarpi þar 
sem andstæður litur birtist í skugga. 

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Skilyrði til að ljúka áfanganum er að nemandi klári öll verkefni sem 
lögð eru fyrir, skili á réttum tíma og mæti í kennslustundir. 
 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 
 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 50% 
 Skissubók 40% 
 Mæting og virkni 10% 

 

Reglur áfanga 

Athugasemdir vegna viðveruskráningar verða að berast kennara 
innan viku frá skráningu. Nemendur skulu ávallt ganga frá eftir sig 
eftir kennslustund. Slökkt skal vera á farsímum í kennslustundum 
nema að annað sé tekið fram. 
 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Efnisgjald, sjá Innu. 
Nemendur þurfa að kaupa: 
Akrýl liti, vatnsliti, gouache (olíuliti sjálfval) 
Teikniblýanta 
Skissubók 

 
  

https://reiknistofnun-my.sharepoint.com/personal/bragi_einarsson_fss_is/Documents/Desktop/bragi.einarsso@fss.is
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 
 

• kenningum/lögmálum litafræðinnar; 
litahringnum, andstæðum litum, 
heitum og köldum litum  

• litgreiningu; greina liti og vita hvaða 
liti þarf til að blanda ákveðna liti úr 
umhverfinu 

• ljósi og skugga, þ.e. ljósi í lit og 
virkni þess í veruleikanum þar sem 
andstæðir litir birtast í skugga 

• blæbrigðum litar þegar hann við 
fyrstu sýn virðist einn litur en er svo 
margir við nánari skoðun 

• einlit (monochrome), að einn litur 
getur haldist sami litur þó svo að 
birtumagn hans aukist eða minnki 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• beita lögmálum litafræðinnar við 
blöndun lita 

• finna og greina liti í umhverfinu 
• sjá andstæða liti í skuggum 
• nota ljósmyndatækni við að taka 

myndir af skuggum 
• framkvæma tilraunir og setja þær 

fram á frambærilegan og 
persónulegan hátt 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• geta blandað hvern þann lit sem hann finnur í umhverfi sínu 
• nýta sér lögmál andstæðra lita; hvernig þeir vinna saman og hafa örvandi áhrif á 

virkni hver annars 
• nýta áhrif litar á myndbyggingu og áhrif á rýmiskennd 
• geta greint mismunandi litbrigði í einföldum lit 
• nota myndavél til þess að mynda virkni andstæðra lita eftir mismunandi ljósi 

 

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. 
Undirbúningur fyrir sýningu  2 klst.   2 klst. 
Alls  110 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

MYNL3LM 
1. vika 

19. - 26. ágúst 

Kynning á kennsluáætlun. Litafræði og 
litasamsetningar. Nemendur velja eina 
skissu, stækka hana og mála í svart-
hvítu. Nemendur vinna sömu mynd í 
tveimur eintökum, annars vegar í 
köldum litum og hins vegar í heitum 
litum 

Nemendur vinna skissur  
og velja síðan eina til 
frekari úrvinnslu        

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Framhald…  

3. vika 
5. - 9. september 

Nemendur mála frjálsar útfærslur af 
sömu mynd 

Nemendur skissa 
nokkrar frjálsar 
útfærslur af sömu mynd 
og velja síðan eina 

4. vika 
12. - 16. september 

Nemendur vinna 
myndbyggingarskissur, hlutbundnar og 
óhlutbundnar. Umhverfi innanhúss og 
utan skoðað m.t.t. ljóss, skugga, 
litagilda og samspili lita og forma 

Nemendur vinna 
litaskissur og velja 
síðan eina til frekari 
úrvinnslu 

5. vika 
19. - 23. september 

Lokaverkefni, nemendur velja sér 
eitthvað efni til að vinna út frá. Það 
getur verið t.d. þema, listaverk, 
listamaður, kvikmynd, bók, orð o.s.frv. 

Nemendur skissa 
nokkrar útfærslur af 
lokaverkefni og velja 
síðan eina 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Framhald á lokaverkefni og skil  

MYNL3MÁ (skipting yfir í áfanga í 7.- 8. viku)  
 
 

7. vika 
3. - 7. október 

Efnisöflun, ýmis verkefni í tímum. 
Safna ýmsum hlutum/myndum (Netið, 
bækur, tímarit) úr umhverfi, s.s. 
laufblöðum, trjágreinum, blómum og fl. 
Taka/finna myndir af umhverfi þínu, 
garðinum þínum, landslagi s.s. hrauni, 
grasi, grjóti, mosa og þ.h. Gott er að 
hafa  bækur um gróður Íslands, hægt 
að finna á bókasafni 

Skissubók 

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

Skissur af hlutum, unnið með blýant og 
í akríl. Litaprufur og ýmsar tilraunir 
með liti. Litaprufur og tilraunir á minni 
striga,(A4 – A5)  en það er hægt að 
kaupa striga í blokkum í 
Verkfæralagernum til að nota. Fínt að 
líma blöðin á Masonit eða spónaplötu 
með málningarlímbandi. 

Skissubók 

9. vika 
17. - 21. október 

Framhald… Skissubók 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Lokaverkefni, umhverfismálverk 70 x 
100 

Skissubók 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Framhald á lokaverkefni…  

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Framhald á lokaverkefni…  

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Framhald á lokaverkefni…  
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14. vika 
21. - 25. nóvember 

Framhald á lokaverkefni…  

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Framhald á lokaverkefni og skil Skil á verkefnum og 
skissubók  

16. vika 
5. – 7. desember 

Lokafrágangur og námsmat.  

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 
Ferðir á sýningar stjórnast af því hvað verður í boði hverju sinni. 

Bragi Einarsson 


