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Svanur Ingvarsson ( SI ) svanuringvars@gmail.com  

MARKMIÐ ÁFANGANS 

Að loknu námi í þessum áfanga skal nemandi: 

Hafa öðlast almenna undirstöðuþekkingu og þjálfun í teiknifræðum.  Áfanginn skiptist í þrjá megin hluta.  Fyrst 

er farið yfir nokkur teikniáhöld,  teikniblýi og pappírsstærðir.  Í framhaldinu er farið yfir teikniskrift og unnin 

nokkur teikniskriftar verkefni.  Annar hlutinn fjallar um fallmyndun teikninga, en fallmynd nefnist mynd á 

myndfleti sem takmarkast af fallpunktum og línum dregnum á milli þeirra.  Þriðji hlutinn fjallar um ásmyndun 

og fríhendisteikningu.  Áfanginn gengur út á að nemendur öðlist þjálfun í meðferð og notkun mæli- og 

teikniáhalda, lestur teikninga og grunnþjálfun í gerð vinnuteikninga og þrívíðra rissteikninga.  Áfanginn er 

undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í teiknifræðum og lestri vinnuteikninga. 

 

KENNSLUBÆKUR OG ÖNNUR KENNSLUGÖGN 

Grunnteikning I  ( mappa með teikniverkefnum og skýringum) 

T-reglustrika – 40 cm. 

Teiknihorn – 45° og 60° 

Sirkill  

Gráðubogi 

Blýantar eða blýpennar 0,5 mm. 2H og 4H  

Línuveiðari 

Teikniskriftarhorn 
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KENNSLUAÐFERÐIR 

Í byrjun fer hópurinn sameiginlega af stað, á meðan farið er yfir helstu kynningar.  Eftir það er um einstaklings 

kennslu að ræða, sem fer eftir þörfum og vinnuhraða hvers nemanda.  Þó má gera ráð fyrir stuttum innskotum 

kennara til allra  annað slagið. 

 

 

SKILYRÐI TIL PRÓFTÖKU 

Skilyrði til próftöku er að nemandi hafi lokið a.m.k. 90%  af tilskyldum verkefnum áfngans og kennari samþykkt 

þau. 

NÁMSMAT 

Vægi prófs er 60%.  Vægi verkefna er 40%. 

 

ÁÆTLUÐ YFIRFERÐ GRT 103 

Með því að fylgja eftirfarandi áætlun á að vera hægt að koma af í kennslustundum öllum verkefnum – frá viku 

til viku – og losna þannig við heimavinnu.  Merkið með kross í dálkinn lengst til hægri, þegar viðkomandi 

verkefnum er lokið.  Að því loknu kvittar kennari í viðkomandi reit neðst á hverri teikningu. 

Áður en byrjað er á verkefnum og jafnhliða því sem þau eru unnin, er áríðandi að kynna sér skýringarnar sem 

eru á undan verkefnunum. 
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Vikur 

 

Námsefni og verkefni 

 

x 

1. Vika Upphaf kennslu -  inngangur og upphaf vinnu við verkefni.   

2. Vika Verkefni:  Teikniskrift 1-2-3-4.  Fallmyndun verkefni 1-2-3  

3. Vika Verkefni : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15  

4. Vika Verkefni : 16-17-18-19-20-21-22-23  

5. Vika Verkefni 24-25-26-27-31-32-33  

6. Vika Verkefni:34-35-36-40-41-42  

7. Vika Verkefni: 43-45-46-48-50-51  

8. Vika Verkefni 52-53-54-55-56-58-59  

9. Vika Verkefni 60-61-62-63-64-65-66-68  

10. Vika Verkefni:  69-71-72-74-75-76  

11. vika Verkefni:  77-78-79-81-82-83  

12. Vika Ásmyndun og fríhendisteikning- lestu skýringarnar sem eru á undan 

verkefnunum.  

Verkefni: 1-2-3-4 

 

13.  Verkefni: 5-6-9-9-10  

14. Vika Verkefni: 11-13-14-15-17  

15.  Verkefni:  18-19-21-22  

16.  Frágangur og ef til vill skoðun á gömlum prófum.  

 



 

 


