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Áfangalýsing:
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Aðferðafræði hönnunar - Tvívíð form og litir

Í áfanganum öðlast nemendur þekkingu á helstu grunnhugtökum í lita- og formfræði. Tilraunir eru
gerðar með tvívíð form, liti, letur og myndbyggingu, þar sem verkefnavinna er tengd umhverfi og
annarri vinnu í náminu. Helstu litakerfi kynnt. Unnið er með grátónaskala og litablöndun út frá
grunnlitum. Í verkefnavinnu eru andstæðir og hliðstæðir litir, kaldir og heitir litir, ljósir og dökkir litir
notaðir. Skoðuð er táknfræðileg merking lita og tilraunir eru gerðar með litasamsetningar og áhrif. Í
formfræði er unnið með hlutbundin og óhlutbundin form ásamt hugtökum í tengslum við punkta, línur
og fleti. Virkni forma og lita er skoðuð á myndfletinum.

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Verkefni I

Tvívíð formfræði – punktar og línur - formfræði og hugtök

25%

Verkefni II

Tvívíð formfræði – letur og mynstur

15%

Verkefni III

Litafræði – grátónaskali – birtuskali og litahringur

25%

Verkefni IV

Litafræði – litir í umhverfinu

15%

Verkefni V

Verkefni þar sem unnið er með letur, liti og form

15%

Verkefni VI

Vorsýning

5%

Samtals:

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Dags.
Kennsla hefst 07.01.

2
06.01.-12.01.

Kynning á verkefnum annar, efnum og
áhöldum til verkefnavinnu og vinnubók.
Verkefni I
Unnið að gerð eigin pensla.

13.01.-19.01.

Punktur og lína. Kynning á hugtökum –
unnið með blek, pappír og pensla.
Formfræði - vinna með hugtök.

4

20.01.-26.01.

Formfræði - vinna með hugtök.

5

27.01.-02.02.

Formfræði - vinna með hugtök.
Uppsetning og skil á vinnubók verkefni I.

6

03.02.-09.02.

05.02.Matsdagur kennara

3

Verkefni II
Letur og mynstur. Letur skoðað sem
form. Mynstureining búin til og raðað
upp endurtekið.
7

10.02.-16.02.

Áframhaldandi vinna með letur og
mynstur.

8

17.02.-23.02.

Vetrarfrí hefst 22.02.

Uppsetning og skil á vinnubók verkefni II.
9

Heimavinna/verkefni

24.02.-02.03.

Vægi
matshl.
%

25%
Efnisöflun fyrir penslagerð;
greinar, strá, spýtur,
þræðir, fjaðrir o.s.frv.

Á matsdegi kennara vinna
nemendur sjálfstætt að
verkefnum áfangans.

15%

Vinnubók er skilað inn til
mats fyrir vetrarfrí.

Vetrarfríi lýkur 26.02.

25%

Verkefni III
Litafræði – litafræði Itten og NCS
litakerfið skoðað.
Grátónaskali.
10

03.03.-09.03.

Grátónaskali og birtuskali.

11

10.03.-16.03.

Litahringur.

12

17.03.-23.03.

Táknfræði lita – verkefnavinna og
kynning.

13

24.03.-30.03.

14

31.03.-06.04.

Úrvinnsla á litaflokkun.

07.04.-13.04.

Framsetning á verkefnum í vinnubók.
Verkefni III og IV – skil á vinnubók.

15

Verkefni IV
Litir í umhverfinu – ljósmyndir,
litgreining og litablöndun.
Andstæðir og hliðstæðir litatónar.
Ljósir og dökkir litatónar.
Kaldir og heitir litatónar.

11.04.Matsdagur kennara
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16

14.04.-20.04.

Páskafrí
Páskafrí – Kennsla hefst 24.04.

17
21.04.-27.04.

18

28.04.-04.05.

19

05.05.-11.05.

20

12.05.-18.05.

Bók – áframhaldand.
Verkefni VI: Mæting og þátttaka við
uppsetningu verkefna á vorsýningu.
Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn
20.05.

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

15%

Verkefni V
Bók – Unnið á sjálfstæðan hátt með
punkta, línur, fleti, letur, lit,
myndbyggingu og hugtök og sett í
samhengi.

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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