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Kennarar:

Helga Guðrún Helgadóttir

Skóli:

Tæknimenntaskólinn

Skólastjóri:

Kolbrún Kolbeinsdóttir

Áfangalýsing:
TEIK2HN03DT

Teikniaðferðir og tækni

Í áfanganum er þekking aðferða grunn- og fríhendisteikningar dýpkuð og byggt á teiknitækni og
skapandi skissuvinnu. Nemendur læra að teikna upp samkvarða- og tvíkvarðamyndir,
ofanskámyndir, sneiðmyndir og hlutamyndir. Þeir nota kvarða og vinna með sannar stærðir og
uppbyggingu útflatninga. Áhersla er á að nýta sér mismunandi leiðir í teikningu til framsetningar á
hugmyndum og vinna fríhendis og/eða með tölvuforrit með aðferðir grunnteikningar, þar sem skoðuð
eru sérstaklega breytileg sjónarhorn og áferðir og yfirborð efna. Nemendur skoða verkefni sín í
samhengi við umhverfi sitt og aðra vinnu í náminu. Í áfanganum eru nemendur hvattir til þess að
sýna frumkvæði og fara nýjar leiðir að viðfangsefni sínu.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni I

Ég og umhverfi mitt

30%

Verkefni II

Grunnteikniaðferðir

20%

Verkefni III

Útflatningar

10%

Verkefni IV

Umbúðir og útlit

15%

Verkefni V

Þróun og útfærsla eigin hugmynda í teikningu

25%

Samtals:

Vægi

100%

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

Nemandi þarf að útvega sér góða skissubók A4 helst með gormum og hafa aðgang að fjölbreyttum
teikniáhöldum eins og blýöntum, útlínupennum og litum ásamt síma eða myndavél til að taka
myndir.
Áfangi er skertur þannig að nemendur eru með kennara 2 klst. á viku og eiga að vinna sjálfstætt að
verkefnum í 2 klst. á viku.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Heimavinna/verkefni

Dags.
Kennsla hefst 20.08.

34

19.08.-25.08.

35

Námsefni (verklegt og bóklegt)

26.08.-01.09.

VERKEFNI I – ég og umhverfi mitt.
Nemandi vinnur með umhverfi sitt í
teikningu. Áhersla á persónulega og
skapandi skissur og teikningar og
frumkvæði.

Stundum getur verið
mögulegt eða tengja
viðfangsefni við verkefni í
ADFE2HN03BT.

Vægi
matshl.
%

30%

Unnið sjálfstætt með
verkefni.

VERKEFNI I – ég og umhverfi mitt.

Unnið sjálfstætt með
verkefni.

36

02.09.-08.09.

VERKEFNI I – ég og umhverfi mitt.

Unnið sjálfstætt með
verkefni.

37

09.09.-15.09.

VERKEFNI I – ég og umhverfi mitt.

Unnið sjálfstætt með
verkefni.

38

16.09.-22.09.

Unnið sjálfstætt með
viðfangsefni úr
kennslustundum.

39

23.09.-29.09.

40

30.09.-06.10.

VERKEFNI II – grunnteikniaðferðir
Unnið er með samkvarða, tvíkvarðaog/eða ofanskámyndir, sneiðmyndir og
hlutamyndir í samhengi við umhverfi og
fyrri vinnu.
VERKEFNI II – grunnteikniaðferðir
Unnið er með samkvarða, tvíkvarðaog/eða ofanskámyndir, sneiðmyndir og
hlutamyndir í samhengi við umhverfi og
fyrri vinnu
VERKEFNI II – grunnteikniaðferðir
Unnið er með samkvarða, tvíkvarðaog/eða ofanskámyndir, sneiðmyndir og
hlutamyndir í samhengi við umhverfi og
fyrri vinnu

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

42

14.10.-20.10.

VERKEFNI III – útflatningar
Unnið er með aðferðir við teikningu
útflatninga.

20%

Unnið sjálfstætt með
viðfangsefni úr
kennslustundum.
VERKEFNI I og II skil

Ýmiskonar vörur og
merkingar teiknaðar. Form,
litir, áferð og letur skoðað.
Ýmiskonar vörur og
merkingar teiknaðar. Form,
litir, áferð og letur skoðað.

10%

Haustfrí föstudaginn 19. október.

43
21.10.-27.10.

VERKEFNI III – útflatningar
Unnið er með aðferðir við teikningu
útflatninga.

Ýmiskonar vörur og
merkingar teiknaðar. Form,
litir, áferð og letur skoðað.

44

28.10.-03.11.

VERKEFNI IV – umbúðir og útlit
Teikning umbúða utan um eitthvað sem
skiptir máli.

Teikning umbúða utan um
eitthvað sem skiptir máli.

45

04.11.-10.11.

VERKEFNI IV – útflatningar
Teikning umbúða utan um eitthvað sem
skiptir máli.

VERKEFNI III og IV skil
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VERKEFNI V – Þróun og útfærsla
eigin hugmynda í teikningu.
Nemendur vinna áfram með skissur og
hugmyndir sem unnar hafa verið í
skissubók yfir önnina.

Áframhaldandi vinna með
viðfangsefni.

18.11.-24.11.

VERKEFNI V – Þróun og útfærsla
eigin hugmynda í teikningu.

Áframhaldandi vinna með
viðfangsefni.

25.11.-01.12.

VERKEFNI V – Þróun og útfærsla
eigin hugmynda í teikningu.

Áframhaldandi vinna með
viðfangsefni.

VERKEFNI V – Þróun og útfærsla
eigin hugmynda í teikningu.

VERKEFNI V skil

02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

46

11.11.-17.11.

47

48

49

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

1.1
Námsgögn

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

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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