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,,Hugur ræður hálfri sjón“     

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Verkefni og efni Viðfangsefni Námsm/hæfniviðmið 
Mappa.  Nafn og bekkur Áhersla á 
leturgerð á persónulegan hátt.       
A1-karton, teikni/lita áhöld. 

Velja/hanna leturgerð sem hæfir möppu 
og eigin tilfinningu. 

Lokaafurð og vinnuferli, 
hæfni við vinnu frá 
hugmynd að lokaútfærslu 

Í góðu veðri, út að skissa, takrylka 
áferð strúktúr í gegn á gangstéttum, 
misfellum í vesturbæ, gamla garði ofl 

Hugmyndavinna, hvað sáum við og 
upplifðum  í nærumhverfi okkar. Hvað 
fangaði athygli okkar. 

Hugmyndaauðgi og 
vinnuferli að myndlok. 

Sjálfsmynd í anda Andy Warhol, 
kynning á listamanninum eða 
skuggamynd þar sem teiknað 
áhugamál nemanda í bakgrunn. 

Nemendur taka sv/hv ljósmynd af sér og 
vinna sérstaklega sem grunnmynd fyrir 
málun, prenta út á A3. Ef skuggamynd 
valin, nota A3 karton teikn. e. lýsingu. 

Frumkvæði, vandvirkni 
og útfærsla. 

Litafræði - 12 litahringur, frumlitir, 
svartur og hvítur þekjulitir 

Blanda frumliti í miðliti, hjáliti, dekkja og 
lýsa o.fl. rannsóknir og uppgötvanir 

Þjálfun og hæfni í 
litablöndun.  

Vatnslita verkefni  Nemendur gera 
tilraunir á viðeigandi pappír. 

Fara út og velja sér haustlauf teikna 
laust, vatnslita, farið yfir mismunandi 
aðferðir og nota vatnslitapappír   

Frumkvæði, sköpun, 
útfærsla á tækniatriðum 
vatnslita að lokaafurð. 

 Stækkun-Teikna í  hlutföllum 1:10, 
velja myndverk úr bók úr safninu og 
stækka (A2) með hjálparlínum 1:10.  

Rúðustrika 1 cm minni mynd, 10 cm 
rúðurá A2 blað og teikna í réttum 
hlutföllum. 
Mála með þekjulitum. 

Einbeiting og vandvirkni í 
vinnuferli og frágangi. 

Pappamassagerð – vinna í 
pappamassa fígúru sem þeir hengja á 
vegg.  Mótað með dagblöðum, 
silkipappir, formað með vír og 
skorinn út pappír 

Hugmyndavinna, skissugerð, litaval og 
úrvinnsla. Fígúrur mótaðar og málaðar. 

Þolinmæði, 
hugmyndaflug með 
mismunandi efni og 
þrívíddarhugsun þjálfuð.  

Auka:                                                       
Leiðin að heiman í skólann.  Hvað ber 
fyrir augu, lesa umhverfið, stór atriði sem 
smá.  Rannsóknarvinna.        

Glæra á glugga, teikna í gegn, 
tússteikning í gegnum plastið 

 

Skissa hugmyndir um það sem grípur augað á 
leiðinni.  Vinna á stærra blað t.d. A3.  frjáls 
miðill, blönduð tækni.    

Lita, eða varpa upp á vegg, teikna, mála, að 
hluta til eða allt.      

 

Lausnir í verkefnavali og 
læsi nemanda á umhverfi. 
 

Málverk? 

Frumkvæði, ímyndunarafl, 

þolinmæði, sköpun, 

vandvirkni 


