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skólaárið 2008-2009 

byrjendahópur 
Nemendum er skipt í tvo hópa, annarsvegar einn hópur fyrir áramót og 
hinsvegar einnhópur eftir áramót.  Nemendur eru tvo klukkutíma í senn (frá kl. 
14:40-16:40 á mánudögum) 
 
Meginmarkmið:   
- Að nemendur fái innsýn í þá ört vaxandi tækni er að ryðja sér til rúms í 

samfélaginu og kunni skil á helstu þáttum UTM.   
- Að nemendur verði dómbærir á og geti nýtt sér á ábyrgðarfullan hátt það 

fjölbreytta efni og tækni sem býðst í samfélaginu. 
- Geti nýtt sér tæknina til upplýsingaöflunar og miðlunar til annara einstaklinga, 

hvar sem þeir eru staddir, hvort sem er í nánasta umhverfi eða á fjarlægum 
slóðum. 

 
Leiðir:  Kynnt verða helstu flokkar þeirra miðla og forrita sem í boði eru (sjá nánar í 
umfjöllun um efnisþætti).   
 
Efnisþættir:  Kynnt verða teikni- og myndvinnsluforrit, margmiðlunarforrit, 
stafrænar myndavélar og myndbandsupptökuvélar.   
Gengið verður út frá nokkrum meginspurningum.  En þær eru: 
a) Hvað er upplýsingatækni? 
b) Hvað er margmiðlun? 
c) Hvernig er getur einstaklingur innan samfélagsins nýtt sér hana? 
d) Hvernig nýtist hún til náms? 
e) Hvað er miðill? 
f) Hvað er upplýsingalæsi? 
g) Hver er þróunin í þessum málum? 
 
Námsefni til grundavallar: 
Photoshop á eigin spýtur, Flash MX auk verkefna og unnin af kennara, 
veraldarvefurinn og fleira. 
 
Fyrri hópur  Síðari hópur  
 

1 vika Kynning á náminu og umræður 
Kynning á mismunandi formi miðla. 

Tölvan og uppbygging hennar. 
 



6-7 vikur 

Teikni- og myndvinnsluforrit – Photoshop 
Nemendur geti unnið með einfaldar myndir og teikningar, breytt 
þeim, lagað og vistað á því formi sem hentar (jpg, gif, bmp ofl. ).   
Auk þess læri nemendur að vinna á stafræna myndavél, hlaða myndir inn 
á tölvur eftir mismunandi leiðum og vinna þær fyrir vefinn. 
 
Nemendur vinna amk. þrjú Photoshopverkefni til að setja á vefinn. 
Fyrsta er bókakápa þar sem viðkomandi nemandi er settur inni í 
annað umhverfi og skrif um ímyndaða bók. 
Annað verkefnið er breyting á ljósmynd litun, afmyndun og/eða 
andlit sett í staðinn fyrir annað andlit. 
Þriðja er veggspjald sem kynning á skólanum, félagsmiðstöðinni, 
íþróttafélaginu, bænum, eða sjálfum sér  

2 vikur 

Teikni- og myndvinnsluforrit – Gif Animator 
Nemendur búa til gif-hreyfimynd þar sem þið eruð í aðalhlutverki.  
Þið takið 6-8 myndir af ykkur og klippið út úr bakgrunni í 
Photoshop.  Síðan setjið þið myndirnar saman í gif animator og búið 
til hreyfimynd. 
 

4 vikur 

Hreyfimyndagerð 
Macromedia Flash  
Nemendur kynnist hinum fjölmörgu möguleikum sem Flashtæknin hefur 
upp á að bjóða, hreyfimyndir, hnappa og krækjugerð samsetningu.   
Nemendur vinna amk. fimm Flashverkefni en þar af setja þrjú á 
vefinn. 
Fyrsta er leikur með form og stafi (nafn manns) með hreyfingu á. 
Annað er hreyfimynd þar sem atburðarrás er ákveðin (teiknimynd) 
Þriðja er  hreyfimynd á stöfum (fyrirsagnir) sem eru 
gagnvirkir/krækjur (hnappar) fyrir vefinn. 

3 vikur 
Art rage 2,5  
 
Unnið eitt verkefni í Artrage þar sem tengt er saman Google earth 
og myndir þaðan 

2-3 
vikur 

Sketch up 
Unnið eitt verkefni í Sketch up þrívíddar forritinu 

Hvert tímabil verður tekið í námskeiðaformi.  Að einu loknu tekur annað við sem 
byggir á og við fyrri þekkingu.  Mörg námskeiðanna eru samofin svo skarast á ýmsum 
sviðum. 
 
Auk þess verður unnið með Artrage 2,5 og Sketch up foritið 
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