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Útgáfa: 06 
Dags.: 29.05.2009 
Höfundur: GLÁ 

Áfangaheiti MYL212 
Kennsluáætlun vor 2010 

Samþykkt: HJS 

Síða 1 af 3� 

 

Kennari: Hallgrímur Ingólfsson  Sk.st.: HGI 

 

Rekstrarhandbók 09: Kennsluáætlanir  Prent. dags.: 15/01/2010 

Áfangalýsing: 

Undanfari: MYL 103, MYL112, LIM113, SJL203 

Í áfanganum læra nemendur að nota fjarvídd til að teikna umhverfið og gera sér þannig 
gleggri myndaf því. Þeir læra að nota samsíða "fjarvídd" ísómertíu og hvernig hægt er að 
gera myndir afumhverfinu með þeirri tækni. Einnig læra nemendur að nota hefðbundna 
fjarvídd, þ. e. eins, tveggja ogþriggja punkta fjarvídd. Í áfanganum er skynjun á formum í 
umhverfinu efld og þrívíð tilfinning skerpt. 

Tveir þættir vega þyngst í áfanganum. Annars vegar að teikna "rétt" samkvæmt 
fjarvíddarteikningu en þar er svigrúm til sjálfstjáningar takmarkað. Hins vegar eru nemendur 
þjálfaðir í því að greina og leggja mat á eigin verk. Einnig er notkun arkitekta og 
myndlistarmanna á þrívíddaraðferðinni skoðuð. 

Áfangamarkmið: 

Nemendur nái valdi á grunnatriðum fjarvíddar ss að samsíða láréttar línu stefni í sama punkt 

(augnpunkt) við sjóndeildarhring. Efli með því skynjun á umhverfinu og þrívíðri tilfinningu. 
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Vikuplan/námsmat: (Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU) 

2-6 

Fjarvídd. Kynning á ýmsum aðferðum fjarvíddarteikningar og 

skissur unnar samkvæmt því. 20% 

7-9 

Verkefni unnin í eins punkts fjarvídd. 20% 

10-12 

Verkefni unnin í tveggja punkta fjarvídd. 20% 

13-16 

Persónulegar útfærslur með mismunandi útfærslum 20% 

17 

Frágangur og skil  

 

Námsmat frh. 

Áfanginn er próflaus og því eru verkefnin metin til einkunna og þar vega ástundun, mætingar og 
framfarir 20% á móti möppu. 

Efni/Innkaup : 

Mappa stærð A3 (með plast umslögum) 

Teikniblýantar HB 2B 5B (mismunandi mýkt) 

(Strokleður), yddari 

vinnubækur (teikniblokkir A3) 

Artline teiknipenni 0.4 

 

Með fyrirvara um breytingar 
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Gangi ykkur vel og hafið gaman af. 

Hallgrímur Ingólfsson 

hallgrimur@vma.is 

Eftir prófsýnidag geymir skólinn ósótta vinnu í eitt ár án ábyrgðar. 

Dagsetning: 

___________________________    _______________________________ 

Undirritun kennara      Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


