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Kennari Íris Jónsdóttir netfang iris.jonsdottir@fss.is 

 
Viðtalstími 

Miðvikudögum frá kl. 13:15 til 13:55  

Námsefni Ljósrit, bækur, ljósmyndir og netið. 

Áfangalýsing 

Í þessum grunnáfanga vinna nemendur á kerfisbundinn hátt með akrýl 
málningu ýmist á pappír eða striga. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist 
þekkingu á blöndunareiginleikum. Í litafræðinni kynnast nemendur 
grundvallaratriðum í meðferð lita, þar sem þeir kanna samspil lita, virkni 
þeirra og áhrif. Í lokin vinna nemendur markvisst með fjölbreytta liti og 
litablöndun með það í huga að kanna möguleika sína á persónulegri 
tjáningu í málverki. 
Verkefni útskýrð og lögð fyrir. Einstök heimaverkefni. Skissubók – 
nemendur vinna sjálfstætt í skissubók heima og í tímum. Nemendur fari 
a.m.k. einu sinni á myndlistarsýningu og skila verkefni um sýninguna. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla lög á umsagnir 
sem leiða nemandann áfram. Skilyrði til að ljúka áfanganum er að nemandi 
klári öll verkefni og skili á réttum tíma. Vegna ástands geta orðið breytingar 
með litlum og eða engum fyrirvara. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 50% 
 Skissubók 25% 
 Mæting 10% 
 Virkni í kennslustundum 15% 

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Efnisgjald; sjá Innu. 
Það sem nemandi þarf að kaupa/eiga: 
Teikniblýantar t.d. HB, strokleður og yddari 
Skissubók 
Akrýllitir, grunnlitir: gulur, rauður og blár 
Strigi á blindramma 
 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Reglur áfanga 

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

 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Blöndun grunnlita í litatóna og 

hugtökum þar að lútandi 
• Að beita litum á fjölbreyttan hátt á ýmis 

konar efni 
• Tóni, blæ, ljósmagni og litablöndun 
• Nýtingu litaskalans á áhrifaríkan hátt í 

einföldum myndum 
• Greiningu áhrifa lita og litasamsetningar 

í mismunandi samhengi 
• Greiningu með vísan til táknfræði, á 

hvaða möguleg áhrif samsetning lita og 
forma getur haft 

• Kenningum/lögmálum litafræðinnar, 
litahringnum, andstæðum litum, heitum 
og köldum litum 

• Litgreiningu 
• Áhrifum ljóss og skugga á liti 
• Blæbriðgum litar 
• Einlit 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Blanda liti og ná fram mismunandi 

tónum 
• Nýta sér hin ýmsu efni til myndlistar 
• Leita sér heimilda og nýta sér þær 
• Beita lögmálum litafræðinnar við 

blöndun lita 
• Finna og greina liti í umhverfinu 
• Sjá andstæða liti í 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 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

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* 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. – 14. janúar 

Kynning á kennsluáætlun og 
undirbúningur fyrir málun 

Skissubók – 2 skissur/bls. 
á viku 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Litafræði Skissubók – 2 skissur 
 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Litafræði/myndbygging Skissubók – 2 skissur  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Myndbygging/hugmyndavinna/skissubók Skissubók – 2 skissur 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Hugmyndavinna/skissubók 
Undirbúningur fyrir málun 

Skissubók – 2 skissur 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Málun 1 Skissubók – 2 skissur 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Skilaverkefni 1 Skissubók – 2 skissur 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Skilaverkefni 1 - framhald Skissubók – 2 skissur 

9. vika 
7. – 11. mars  

Málun 2 Skissubók – 2 skissur 

10. vika 
14. – 18. mars 

Skilaverkefni 2 Skissubók – 2 skissur 

11. vika 
21. – 25. mars 

Skilaverkefni 2 framhald Skissubók – 2 skissur 

12. vika 
28. – 31. mars 

Málun 3 Skissubók – 2 skissur 

13. vika 
4. – 8 apríl 

Starfshlaup 8. Apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Skilaverkefni 3 Skissubók – 2 skissur 

14. vika 
19. til 22. apríl 

Skilaverkefni 3 Skissubók – 2 skissur 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Framhald  Skissubók – 2 skissur 
 

16.vika 
2. – 6. maí 

Frágangur og skil á verkefnum og 
skissubók 

Skissubók samtals 32 
skissur 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Íris Jónsdóttir 


