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Vika 1 

  

Leturgerð Nemendur búa til 

möppu og teikna nafnið sitt í  

pop art stöfum og lita.  

Maskínupappír, 

blíantar, trélitir. Leiðsagnarm

at.Mat tekur til 

vinnusemi,  

verklagni og 

sköpunarþátt

ar. 
Vika 2  

Myndasaga  

 

Nemendur læra um 

myndasögugerð og teikna 

upp sína eigin sögu á 2xA3 

blöð og fara svo ofan í með 

penna 

A3 pappír, 

blýantur, 

strokleður, 

reglustikur, pennar.   

 

 

Vika 3 
Ásmundur Sveinsson 

 

Nemendur læra um íslenska 

skúlptúr listamanninn Ásmund 

Sveinsson. Þau finna sér verk 

til að vinna eftir og geta 

annaðhvort endurskapað eða 

búið til sinn eiginn skúlptur í 

anda Ásmundar.  

 

Þekjulitir, penslar, 

leir, leiráhöld.  

Vika 4 -5 
Athugun Hluta Nemendur fá 

aðgang að alls konar 

verkfærum og hlutum til að 

skoða og teikna svo upp. Að 

teikningu lokinni fá nemendur 

kennslu í litafræði um 

andstæða liti og mála verkið.  

 

A3 karton, 

blýantur, verkfæri, 

vatnslitir, trélitir  



Vika 6 
Pappamassi – Manneskja  

 

Manneskja er gerð í réttum 

hlutföllum og notast er við 

hlutföllinn hæð = 8 höfuð. Áður 

en byrjað er að móta vírinn er 

gott að gera skissu í sömu 

stærð og manneskjan verður í. 

Vír, álpappír, 

dagblöð, málning 

Vika 7 
Pappamassi – Manneskja  

 

Manneskja er gerð í réttum 

hlutföllum og notast er við 

hlutföllinn hæð = 8 höfuð. Áður 

en byrjað er að móta vírinn er 

gott að gera skissu í sömu 

stærð og manneskjan verður í. 

Vír, álpappír, 

dagblöð, málning 

 

Vika 8 
Keith Haring Nemendur læra 

um listamanninn Keith Haring 

og vinna tvö og tvö saman og 

draga útlínur af líkamanum á 

maskínu pappír og mála svo í 

stíl Haring  

Maskínu pappír, 

blýantar, máling.  

 

Vika 9  
Andlitsmynd – Kúbismi  

 

Nemendur læra um kúbisma 

og Pablo Picasso. Svo teikna 

þau upp andlitsmynd sem 

minnir á verk Picasso og lita.   

 

A3, blíantar, litir   

  

 

Vika 10 
Loka Frágangur  

 

Nemendur klára þau verkefni 

sem þau eiga eftir  

  

 

 

 


