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Önn: Haustönn 2020 

Áætlun unnin: Ágúst 2020 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
• Helstu hugtökum sem tengjast stuttmyndagerð 

• Mismunandi gerðum stuttmynda 

• Ólíkum söguaðferðum 

• Undirstöðuatriðum kvikmyndagerðar með megináherslur á stuttmyndir, auglýsingar og 
tónlistarmyndbönd 

• Mikilvægi gangrýninnar hugsunar. 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
• Segja sögu með því að skrifa handrit 

• Gera myndhandrit (storyboard) eftir söguhandriti 

• Klippa myndefni 

• Setja hljóð og tónlist inn á myndefni 

• Hlaða stuttmynd inn á Netið 

• Nota mismunandi sjónarhorn í myndatöku 

• Búa til kynningarplakat fyrir stuttmynd 

• Vinna jafnt sjálfstætt og með öðrum í verkefnum 

• Leikstýra eigin stuttmynd 

• Leika 

• Beita gagnrýninni hugsun. 

 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Koma myndefni frá sér á áhugaverðan og fjölbreyttan hátt 

• Vinna með öðrum að sameiginlegu markmiði 

• Stýra hópi samnemenda 

• Geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt. 

 

sem metið er með: Árangri þeirra í verkefnavinnu, hópavinnu og virkni og frumkvæði í 
tímum. Leiðsagnarmat/símat 

 

 

 

 

 

Námsefni: Tölvur og internet – efni frá kennara 



Námsmat: Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á 

umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf. 
 

 
Prófseinkunn (%): Engin lokapróf eru í áfanganum, heldur er stöðug 

verkefnavinna og nokkur minni próf. 
 

Verkefnaeinkunn (100%):   
 Verkefnaskil 60 % 

 
 Annað 10 % 
 Lokaverkefni 30 % 
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Vikurnar eru þannig uppsettar að nemendur fá kynningu eða leita sér þekkingar á 
viðfangsefni í fyrri viku og í seinni viku verður til afurð úr viðfangsefni. 

Um skilafrest og vanskil: 

Nemendur skulu skila verkefnum fyrir þann tíma sem gefin er upp. Hafið samband við 
kennara ÁÐUR en fresturinn rennur út ef nemendur lenda í vandræðum með tiltekið 
verkefni. 
 

Um próf: 

• Þetta er verkefnamiðaður áfangi 

Vikuskema: Sjá stundatöflu 
  

 

Áætluð Yfirferð 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
16.-22. ág. 
19. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

Spjall með nemendum 
 

Engin skil 

35. vika 
23. – 29. ág.  

Spjall með nemendum 
 

Engin skil 

36. vika 
30. ág. – 

Vinnuferlið, bygging frásagnar og 

persónusköpun. 
Umræður 



5. sept. 

37. vika 
6.-12. sept. 

 

Að gera heimildarmynd, uppsetning 

handrits og söguborð 
Skil: Uppsetning handrits og söguborð 

38. vika 
13.-19. sept. 
Framhaldsd. 

15.-18. 
sept. 

Að tala í myndavél, 

kvikmyndaleikur og 

þriðjungarreglan 

Undirbúningsvinna 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. 
sept. – 

námsmatsd. 
28. sept. – 
1. umsögn 

Að tala í myndavél, 

kvikmyndaleikur og 

þriðjungarreglan 

Skil: Upptaka af þér tala í myndavél 

40. vika 
27. sept. – 

3. okt. 
 

Stopmotion Undirbúningsvinna  

41. vika 
4.-10. okt. 

Stopmotion Skil: Stopmotion  

42. vika 
11.-17. okt. 

 
Klippiforrit Undirbúningsvinna 

43. vika 
18.-24. okt. 
20.-23. okt. 
Framhaldsd.  

Klippiforrit Skil: Afurð frá nemendum 

44. vika 
25.- 31.okt. 

Hljóðupptaka, ljós og lýsing og 

myndskurður og sjónarhorn Undirbúningsvinna 

45. vika 
1.-7. nóv. 

 

Hljóðupptaka, ljós og lýsing og 

myndskurður og sjónarhorn Skil: Afurð frá nemendum 

46. vika 
8.-14. nóv. 
9. og 10. 

nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. –  
2. umsögn 

Brellur, swipe cut og grænskjár 

Undirbúningsvinna 

47. vika 
15.-21. nóv. 

Brellur, swipe cut og grænskjár 
Skil: Afurð frá nemendum 

48. vika 
22. -28.nóv. 

Lokaverkefni  

49. vika 
29.nóv.-
5.des 

Lokaverkefni  



Framhaldsd. 
1.-4. des. 
 

50. vika 
6.-12. des. 

 

Lokaskil á lokaverkefni 
 

Lokaverkefni fullklárað og skilað á 
moodle 

51. vika 
13.-19.des 

Námsmat 
Útskrift 19. desember 

 

 

  Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 
 

 


