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Nafn kennara: Hjördís Stefánsdóttir Sk.stöfun:  HJÖ 

 

Vika Námsefni  

1 - 17 Efni frá kennara. 

 

Tegund Námsgögn  

Bækur Forbilleder til bogstavstegning  eftir Poul Möller. 

Ljósrit   

Verklegar 
æfingar 

Myndir stækkaðar og stafir stækkaðir.  

Línuæfingar.  

Skilti unnið frá grunni, teiknað upp og málað. 

 

 

Annað Lýsing 

Markmið 

 

 

Að nemendur þekki algengustu leturgerðir. 
Geri sér grein fyrir mikilvægi tillögugerðar við skiltagerð. 
Kunni að reikna út stærð texta svo samrýmist skiltisfleti. 
Þekki til hlutfallastækkunar texta og forma. 
Viti hvernig á að mæla út stærðir ýmissa forma. 
Kynnist fleiri stafagerðum og fjölbreyttari uppröðun þeirra. 
Sýni frumleika í skipulagi og útfærslu skilta. 
Geti unnið skilti þannig að gott jafnvægi sé á milli einstakra þátta. Kynnist algengustu 
aðferðum til að vinna og útfæra skilti. 
Kunni að nýta sér fjarvíddarteikningu við útfærslu rýmishugmynda. 
Þekki grunnatriði fjarvíddarteikningar. 
Viti um mikilvægi ljóss og skugga. 
Geti skyggt fjarvíddarmyndir út frá ákveðnu ljóshorni. 

 

 

 

Áfangalýsing 
Í þessum áfanga er lögð áhersla á áframhaldandi þjálfun í teikningu algengra stafa-
gerða og grunnatriði fríhendisteikningar. Nemendur gera tillögur um leturgerðir og 
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stærðir út frá gefnum texta og stærð skiltaflatar. Þeir læra að velja og nota letur á 
markvissan hátt með því að setja saman mismunandi leturgerðir og gera tillögur þar 
til endanlegri útfærslu er náð. Í fríhendis teikningu fá nemendur þjálfun í að mæla út 
stærðir og hlutföll eftir fyrirmyndum, læra grunnatriði fjarvíddarteikningar og 
meðferð ljóss og skugga.  

 

Undanfari TES 102 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Skriflegt   

Verklegt Öll verkefni nemenda eru metin. 80% 

Skyndipróf   

Frammistaða á önn Stundvísi, framfarir, ástundun, árangur, umgengni. 20% 

Munnlegt   

Annað Réttur til breytinga áskilinn  

 

 
 
Dagsetning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 


