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Kennari : 

Karín M.Sveinbjörnsdóttir  

Netfang: 

karin@vma.is 

Sk.st.: 

KAR 

Hallgrimur S. Ingólfsson hallgrimur@vma.is HGI 

 

Áfangalýsing: 

Nemendur læra nokkrar grunnaðferðir við gerð þrívíðra verka eða skúlptúra og kynnast ólíkum efnum, 
meðhöndlun og notkunarmöguleikum þeirra. Einnig gera nemendur nokkrar tilraunir með hin ólíku efni, 

að blanda þeim saman, lita eða mála þau. Ætlast er til að nemendur skissi mikið og skrái hugmyndir 

sínar og þróun þeirra, efnisnotkun o.fl. Nemendur skila góðri hugmynda- og prufumöppu ásamt 

dagbók yfir vinnu sína í áfanganum. 

Áfangamarkmið: 

Að nemendur: 

• - Kunni skil á hugtökunum þrívídd og rými og geti beitt þeim. 

• - Geti tileinkað sér ólíkar aðferðir við gerð þrívíðra verka. 

• - Geti unnið með mismunandi efnivið. 

• - Kynnist ólíkum myndlistarmönnum og verkum þeirra. 

• - Vinni markvisst í skissubók þar sem kveikja að hugmyndum, þróunarferli og          
möguleikar koma skýrt fram. 

• - Skrifi dagbók. 

Vikur 

 

Verkefni 

 

Vægi 

 

2 - 3  Kynning á áfanganum og á því efni og möguleikum sem felast í gerð 
skúlptúra. Fyrsta verkefni: Skúlptúr úr allskonar fundnu efni. 

10% 

4 - 5  Unnið með allskonar þræði.  15% 

6 - 7  Tilraunavinna með aðferðir.  10% 

9 - 13  Unnið með hænsnanet, pappír og fl.  15% 
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14 - 16  Nemendur vinna sjálfstætt þrívíddarverk alfarið byggt á eigin 
hugmyndum bæði hvað varðar inntak og efnisnotkun. 

 

30% 

Skissubók  Áhersla lögð á skissuvinnu og skráningu á verkefnum og vinnuferli 
ásamt ljósmyndun af ferli verkefna og útkomu. 

10% 

Ástundun  Frammistaða á önn  5% 

Mæting  Frammistaða á önn  5% 

 

 

Með fyrirvara um breytingar. 

Frágangur á öllum verkefnum skal vera góður og þeim skilað ásamt allri hugmynda- og skissuvinnu í 

aðgengilegri uppsetningu.  Mikið er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum. 

Ath. Eftir prófsýnidag geymir skólinn ósótt verkefni nemenda í eitt ár án ábyrgðar. Síðan er þeim 

fargað. 

Gangi ykkur vel! 

Karín M. Sv. og Hallgrímur  

 

 

 

 

 

 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


