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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 og stafir stækkaðir  

Línuæfingar  

Skilti unnið frá grunni, teiknað upp og málað 

 

 

Annað Lýsing 

Markmið 

 

 

Aðnemandi kunni góð skil á skiltahönnun og tillögugerð 
hafi þekkingu á grunnatriðum fjarvíddarteikningar 
þekki notkun ljóss og skugga við fríhendisteikningu 
geti skyggt fjarvíddarmyndir út frá ákveðnu ljóshorni 
þekki jafnvægi í texta og geti valið stafagerð 
þekki mikilvægi litavals og helstu áhersluatriði 
kunni að yfirfæra skiltateikningu á skiltaflöt 
geti stækkað upp tillögur með hliðsjón af skiltafleti 
geti yfirfært uppstækkaða tillögu á skiltaflöt 
geti teiknað einföld skilti með fullnægjandi hætti 
þekki til undirstöðuatriða silkiþrykks vegna skiltagerðar 
þekki þau efni sem notuð eru við filmugerð og silkiþrykk 
kunni skil á áhöldum og tækjum sem notuð eru við þrykkið 
þekki til íslenskrar myndlistar á 19. og 20. öld 
kunni skil á forvígismönnum íslenskrar myndlistar 
viti deili á helstu stefnum og straumum í íslenskri myndlist 
þekki tengsl íslenskrar myndlistar við alþjóðlega listþróun 
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Áfangalýsing Í áfanganum er haldið áfram að fjalla um skiltagerð og fríhendisteikningu. 
Nemendur fá áframhaldandi þjálfun í að hanna skilti út frá gefnum texta og 
læra að yfirfæra endanlega tillögu á skiltaflöt. Farið er yfir undirstöðuatriði 
silkiþrykks s.s. filmugerð og annan undirbúning og möguleika þess og notkun 
við skiltagerð. Í fríhendis teikningu takast nemendur á við áframhaldandi 
verkefni í fjarvíddar- og hlutfalla-teikningu eins og notkun ljóss og skugga til 
að undirstrika áherslur. Einnig er kynnt saga íslenskrar myndlistar. 

Undanfari TES 102 – TES 202 

 

Námsmat Lýsing Vægi 

Skriflegt Saga íslenskrar myndlistar skiladagur 16. febrúar 10% 

Verklegt Öll verkefni nemenda eru metin. 80% 

Skyndipróf   

Frammistaða á önn Stundvísi, framfarir, ástundun, árangur, umgengni. 10% 

Munnlegt   

Annað Réttur til breytinga áskilinn  
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___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 

 


