
Kennsluáætlun 

Áfangi: MARG2MA05 

Kennari: Gunnlaugur Smárason  

Önn: Vor 2022 

Áætlun 

unnin: 

Janúar 2022 

  

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• grunnatriðum í stafrænni myndvinnslu, s.s. leiðréttingum á lit- og lýsingu, 

lagskiptingu og helstu verkfærum tækjastikunnar. 

• grunngerðum og helstu verkfærum í algengum vefsíðu- og hönnunarforritum 

• hvernig gengið er frá stafrænu efni 

• samspil myndar og texta 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• vinna með stafrænar myndir í mynvinnsluforritum 

• vinna með mynd og texta í hönnunarforritum 

• að setja myndefni og texta á vefsíðu 

• velja viðeigandi forrit til að setja fram verkefni sín 

 



Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• vinna á sjálfstæðan og skapandi hátt með margvísleg forrit við vinnslu og 

framsetningu á eigin hugmyndum og verkum 

• fullvinna verk með viðeigandi hætti til prentunar eða birtingar á skjá 

• fjalla á vitsmunalegan hátt um eigin verk og hugmyndir, sem og hugmyndir og 

verk annara 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

  

Námsefni: Verkefni frá kennara 

Námsmat:   

     

Verkefnavinna 80%     

Lokaverkefni 20% 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  



Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Námið fer fram í tímum og mun kennari koma með kveikju eða verkefni fyrir hvern tíma.  

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23.59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. 

Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

Um próf: 

·       Engin próf í áfanganum 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 1 

1.-8. janúar 

 

Kennsla hefst 5. janúar 

 

 

 

Vika 2 

9.-15. janúar 

Töflubreytingum lokið 14. 

janúar 

 

Verkefnið „Einn mánuður“ sett af stað. 

Unnið meðfram öðrum verkefnum. 

 

Myndvinnsluforrit skoðuð, myndavélar 

og símar. 

 

Vika 3 

16. – 22. janúar 

 

Verkefnið „100 andlit“ sett af stað. 

 

 

 

 

 

Vika 4 

23. – 29. janúar 

 

 

 

  

Skil: „100 andlit“ 



Vika 5 

30. janúar - 5. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

31. janúar – 3. febrúar 

  

Skil: „Einn mánuður“ 

 

 

Vika 6 

6. – 12. febrúar 

11 . feb. – 

námsmatsdagur  

 

Verkefnið „Klippimyndir“ sett af stað. 

 

Skil: „Klippimyndir“ 

Vika 7 

13. – 19. febrúar 

14. feb. – námsmatsdagur 

15. feb. – birting 

umsagnar 

 

Endurgerð af gömlum frægum myndum. 

Finnum frægar myndir á netinu og 

endurgerum þær.  

 

Skil: „Endurgerð af 

gömlum frægum 

myndum“ 

Vika 8 

20. – 26. febrúar 

 

 

Fyndnar samsetningar. 

Setjum nokkrar myndir saman og gerum 

það á skemmtilegan hátt. 

 

 

Vika 9 

27. febrúar – 5. mars 

 

 Skil: „Fyndnar 

samsetningar“ 

Vika 10 

6. – 12. mars 

Valtímabil 7. – 11. mars 

 

Lokaverkefni í ljósmyndun unnið næstu 

tvær vikurnar – bæklingur. 

 

Vika 11 

13. – 19. mars 

Framhaldsd. í Grundarf. 

14. – 17. mars  

 

Vinna við lokaverkefnið – bæklingur. 

 

Skil: Lokaverkefni í 

Ljósmyndun. 

Vika 12 

20. mars – 26. mars 

Námsmatsdagur 25. mars 

 

 

Unnið með stutt myndbönd. 

Við skoðum klippiforrit og finnum hvað 

hentar hverjum og einum best. 

 

 

 



Verkefnið „Náttúra“ hefst. 

Vika 13 

27. mars – 2. apríl 

Námsmatsdagur 28. mars 

29. mars – birting 

umsagnar 

 

  

Skil: „Náttúra“ 

Vika 14 

3.-9. apríl  

 

 

Höldum áfram að vinna með stutt 

myndbönd.  

 

Verkefnið „Mannlíf“ hefst.  

 

Skil: „Mannlíf“ 

Vika 15 

10.-16. apríl 

Páskaleyfi  

 

 

 

Vika 16 

19.-25. apríl 

 

 

Páskaleyfi 

 

Vika 17 

24. – 30. apríl 

25. apríl – kennsla hefst 

eftir páskaleyfi 

 

 

Verkefnið „Geðorðin 10“ hefst. Við 

munum vinna með Geðorðin 10 og gera 

skemmtileg verkefni í kringum þau. Sem 

enda á myndbandi eða ljósmyndum. 

 

Vika 18 

1. - 7. maí 

 

 

 

Vinna við lokaverkefni hefst. Vefsíða 

með öllum verkum sem nemandi hefur 

gert á önninni. 

 

Skil: „Geðorðin 10“ 

Vika 19 

8.-14. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 9. – 12. maí 

 

 

Vinna við lokaverkefnið heldur áfram. 

 

Skil: „Lokaverkefni“ 

Vika 20 

17.-23. maí 

 

Námsmat 

 

 



 

Vika 21 

22. – 22. maí 

23. – 25. maí – námsmatsdagar 

24. maí – einkunnabirting 

26. maí – uppstigningardagur 

27. maí kl. 15:00 Útskrift 

 

 


