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Kennari  Véronique Legros   vero@vma.is Sk.st.  VER 

 
Áfangalýsing:  
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. 
 
Markmið:  
 
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● mismunandi blýjum og teikniaðferðum. 
● fjarvídd og skyggingum. 
● gullinsniði. 
● litafræði Itten. 
● grunnformum. 
● mismunandi leiðum og nálgun á heimildaleit og varðveislu gagna. 
● námsbók. 

Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

●  þekkja eiginleika mismunandi blýja. 
●  skyggja og ná fram fjarvídd í teikningu samkvæmt fyrirmynd. 
●  nýta gullinsniðsregluna í teikningu og formfræði. 
●  leita að og varðveita gögn og heimildir hvort sem er á veraldarvefnum eða með hugmyndabók. 
●  safna gögnum og setja upp í námsbók. 

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

●  skynja og sjá tengsl milli þess sem hann sér sem fyrirmynd og verkefna sem unnin eru.  
●  ná fram áhrifum, formútfærslum og formgerðum ásamt áferðum fyrirmyndar í verkefnum með 

mismunandi aðferðum.  
●  geta valið sér ákjósanlega leið í varðveislu gagna og framsetningu á 

efni, bæði á rafrænu og áþreifanlegu formi. 

 
Námsgögn:  

- Mappa - stærð A3 (20 plastumslög) 
- Blýantar - mismunandi mýkt t.d HB, 2B og 4B 
- Filtpennar - svartir, mismunandi sverleiki t.d 0.3, 0.6 og merkipenni 
- Annað - strokleður, hnoðleður, pappírvöndull, yddari, skæri, 

límstifti 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Fjölbreytileg verkefnavinna alla önnina þar sem unnið er með teikningu, lita- og formfræði sitt í 
hvoru lagi og samtvinnað. 
Teikning - Áhersla á grunnform, höfuð og hár. 
Formfræði - Athugað hvernigeðli myndar breytist eftir því hvernig línur of form eru notuð og tengt 
við hár. Unnið með spennu, hreyfingu, takt, jafnvægi og mynstur. 
Litafræði - Litablöndun þjálfuð og litahringur gerður. Unnið með birtu, hitastig, hreinleika, mettun 
og andstæður. 
Hönnun hárgreiðslu - nemendur afla sér hugmynda, hanna og setja fram eigin hágreiðslu.  

Mikilvægt er að vinna öll verkefni og skila vel uppsettum í möppu í lok annar. 
 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
  
Matsform: X  Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Teikning Notkun grunnreglna, vald á efnum og aðferðum 20% 
Formfræði Notkun grunnreglna, vald á efnum og aðferðum 15% 
Litafræði Notkun grunnreglna, vald á efnum og aðferðum 15% 
Hönnun hárgreiðslu Sjálfstæð rannsókn, notkun teikningu, litum og formi 15% 
Mappa Sjónræn uppsetning og frágangur 5% 
Vinnuferli Opinn hugur, leitar nýrra leiða 10% 
 Nýting fyrirmynda, vinna úr upplýsingum 10% 
 Ígrundun, skoðun á verkum og nýting í næstu skref 10% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  Ætlast er til þess að nemendur vinni jafnt og þétt að verkefnum annarinnar og haldi utan um 
vinnu sína í möppuna sína. 
Þættirnir eru metnir stöðugt á önninni og í lok annar með leiðsagnarmati, sjálfsmati og kennaramati 

 
 
Með fyrirvara um breytingar,  
Gangi ykkur vel!   Véro 
 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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