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Verkmenntaskólinn á Akureyri
Áfangaheiti HÖT1036
Kennsluáætlun vor 2010

Nafn kennara: Hallgrímur Ingólfsson Viðtalstími: mið. 11:25-12:05

Sk.stöfun: HGI

Áfangamarkmið:
Að nemendur kynnist notkunarmöguleikum sem flestra hgefðbundinna sem og
óhefðbundinna teiknimiðla.
Að nemendur nái valdi á fjarvíddarteikningu sem vekfæri við hönnun,hvort sem er til þróunar
og mótunar nýrra hluta eða lausnar vandamála eða breytinga.
Að nemendur kynnist “táknmáli hönnunarteikningar.
Að nemendur læri að virkja hugarflugið og ímyndunaraflið með teikningum.

Kennsluáætlun: (vikunúmer samkvæmt Innu)
33-37 Almenn yfirferð og kynning á hugmyndafræði og aðferðum auk helstu miðla. A.m.k. ein
hönnunarteiknistofa heimsótt á tímabilinu
Almenn teikniáhöld kynnt s.s blýantar, pennar, litir og tússpennar svo og mismunandi
pappírsgerðir. Kynnt verða mismunandi stig hönnunarteikningar allt frá rissi í móðu á
glerrúðu til vinnuteikninga. Nemendur læra að nota “glerkassann” við fjarvíddarteikningu og
skissur. Rifjuð verða upp helstu atriði 1-2- og 3ja punkta fjarvíddarteikningar.
9-11 Nemendur fá þjálfun í að nota hugarflugsæfingar og útkomu úr þeim sem þeir vinna
áfram í gegnum hönnunarteikningu. Gerðar verða skýrslur sem innihalda allt ferlið frá
hugmynd að niðurstöðu.
12-14 Farið verður í teikningu lífrænna og samsettra forma og farið í táknmál
hönnunarteikningar og mism. Framsetningaraðferðir kynntar.
Hugarflugsæfingar halda áfram samhliða.
15-16 Kynntir verða fyrir nemendum ýmsir óhefðbundnir teiknimiðlar og aðferðir og þeim
kennt að notfæra sér ýmis konar verkfæri við fjarvíddarteikningu og teikningu efna og
áferða.Ýmis verkefni sem miða að því að þjálfa athygli nemenda og kenna þeim að upplifa
nánasta umhverfi sitt þannig að þeir geti lýst því nákvæmlega með hjálp teikniáhalda.
17 Frágangur og skil.
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Námsmat:
Próflaus áfangi, mætingarskylda 100%.
Öll verkefni nemenda eru metin út frá markmiðum áfangans 70%,
skissubók og ástundun 15%,
vinnusemi og frumleiki 15%

Heimavinna:
Nemendur vinna í skissubók milli tíma, rifja upp og teikna eftir tiltækum
fyrirmyndum og eru ávallt með skissubók við hendina.

Þarfalisti:
Blýantar HB, 2B, 3B, 6B.
Skissubók, a.m.k. A4. Plastmappa með plastvösum A3

Með fyrirvara um breytingar.

Gangi ykkur vel!

Hallgrímur
hallgrimur@vma.is
Gsm: 8924132
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