
Kennsluáætlun haust 2019 

Tölvur 10. bekkur –Myndvinnsla og hreyfimyndagerð 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Nemendur halda verkefnabók fyrir öll verkefnin í Töflureikni (Excel) þar sem hvert verkefni er í einum flipa.  Verkefnabók er lögð til grundvallar í hæfniviðmiðum. 

Nemendur hanna og prenta út nafnspjald og auglýsingabækling í umbrotsforriti (Publisher) 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Markmið                          

1.vika 

22 .- 24. ágúst 

 

 

Tölvan, tölvunet og 

notendaumhverfið,  

persónuvernd og 

lykilorð. 

Kynning á tölvuumhverfi skólans. Kynning á 
mismunandi drifum og hvaða eiginleika þau hafa, sbr. 
N drif og Sameign. Einnig rætt mikilvægi þess að skrá 
sig inn með notendanafni og lykilorði.  Einnig að 
kenna nemendum að finna eldri skrár sem eytt hefur 
verið eða breytt af öðrum. 

Kennari fer yfir öryggisreglur, 
notendaviðmót og hvernig tölvukerfi 
byggist upp m.t.t. notendasvæða, 
vistunar, persónuupplýsinga og 
persónuverndar. 

 

2.vika 

27.– 31. ágúst 

 

 

 

 

Ferðaskrifstofuverkefni í 

ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 
ensku að þema verkefni Verkefnið 
gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 
erlendum ferðamönnum. Nemendur 
skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 
og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 
landinu. 

Nemendur nýti sér 
margmiðlunartæknina til að hanna 
heildstætt verkefni til kynningar á 
efni sem fjallað er um  og miðlun 
þeirra upplýsinga til samnemenda. 

3.vika 

3. - 7. sept 

 

 

 

Ferðaskrifstofuverkefni í 

ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 

ensku að þema verkefni Verkefnið 

gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 

erlendum ferðamönnum. Nemendur 

skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 

og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 

landinu. 

Nemendur nýti sér 

margmiðlunartæknina til að hanna 

heildstætt verkefni til kynningar á 

efni sem fjallað er um  og miðlun 

þeirra upplýsinga til samnemenda. 



4.vika 

10. – 14. sept 

 

 

 

Ferðaskrifstofuverkefni í 

ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 

ensku að þema verkefni Verkefnið 

gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 

erlendum ferðamönnum. Nemendur 

skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 

og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 

landinu. 

Nemendur nýti sér 

margmiðlunartæknina til að hanna 

heildstætt verkefni til kynningar á 

efni sem fjallað er um  og miðlun 

þeirra upplýsinga til samnemenda. 

5.vika 

17. – 21. sept 

 

 

 

Ferðaskrifstofuverkefni í 

ensku 

Sjá verkefnalýsingu varðandi ferðaskrifstofuverkefni á 
enskuvef skólans. 

Nemendur vinna í samþættingu við 

ensku að þema verkefni Verkefnið 

gengur út á stofnun ferðaskrifstofu fyrir 

erlendum ferðamönnum. Nemendur 

skipuleggja dagsferð,þriggja daga ferð 

og vikuferð um ýmsa sérstaka staði á 

landinu. 

Nemendur nýti sér 

margmiðlunartæknina til að hanna 

heildstætt verkefni til kynningar á 

efni sem fjallað er um  og miðlun 

þeirra upplýsinga til samnemenda. 

6.vika 

24.- 28.sept 

Photoshop á eigin 
spýtur, auk verkefna 
sem eru unnin af 
kennara. 
Kynning á forritinu 
Photoshop – tækjastikan 
tekin fyrir 

Photoshop – kynning á myndvinnsluforritinu. Nemendur kynnist helstu möguleikum 
Photoshop myndvinnslu forritsins. 
Nemendur fá innsýn inn í tækjastikuna 
og hvaða möguleikar felast í forritinu 

Nemendur geti nýtt sér 
myndvinnslutæknina til að breyta 
einföldum myndum, setja saman 
ólíkar myndir og setja upp hluti 
sem eiga ekki endilega saman í 
raunheimum á sannfærandi hátt 

7.vika 

1. – 5. okt 

Nemendur læri að afmá 
hluta myndar og setja 
hana ofan á aðra mynd.  
Einnig að læra hvað 
lagskipting þýðir í 
myndvinnslu 
 

Lagskipting mynda – afritun – samsetning mynda Nemendur klippi út myndir og setji 
saman í eina mynd. Lagskipting mynda.  

Nemendur geti nýtt sér 
myndvinnslutæknina til að breyta 
einföldum myndum, setja saman 
ólíkar myndir og setja upp hluti 
sem eiga ekki endilega saman í 
raunheimum á sannfærandi hátt 



8.vika 

8. – 12. okt 

 

 Samsetning mynda, notkun á töfrasprotanum og 

mismunandi leiðum til að afrita eða klippa út úr 

mynd. 

Haldið áfram að vinna saman myndir í 
einni mynd. 

Nemendur geti nýtt sér 
myndvinnslutæknina til að breyta 
einföldum myndum, setja saman 
ólíkar myndir og setja upp hluti 
sem eiga ekki endilega saman í 
raunheimum á sannfærandi hátt 

9.vika 

15 .- 19. okt 

Hvað er möskun og hver 

er munur á möskun 

annars vegar og 

hinsvegar  að klippa til 

myndir. 

Möskun mynda Nemendur setji saman tvær myndir og 
maski hluta annarar myndarinn til að 
koma fram í hinni myndinni. 

Nemendur geti nýtt sér 
myndvinnslutæknina til að breyta 
einföldum myndum, setja saman 
ólíkar myndir og setja upp hluti 
sem eiga ekki endilega saman í 
raunheimum á sannfærandi hátt 

10. vika 

22 .- 26. okt. 

 

Nemendur vinna saman 

tvær myndir og hvaða 

gildi hvítur/svartur litur 

hafi í möskun 

Möskun mynda Nemendur setji saman tvær myndir og 
maski hluta annarar myndarinn til að 
koma fram í hinni myndinni. 

Nemendur geti nýtt sér 
myndvinnslutæknina til að breyta 
einföldum myndum, setja saman 
ólíkar myndir og setja upp hluti 
sem eiga ekki endilega saman í 
raunheimum á sannfærandi hátt 

11. vika 

29.okt – 2. nóv. 

 

 

Nemendur læri að klóna 

myndir eða svæði 

mynda á mismunandi 

vegu, með stimpli eða 

healing brush ofl. 

Klónun mynda - afmyndun Nemendur læri að klóna myndir í sömu 
mynd og læri á liquify tækið til að 
afmynda, breyta, teygja á ofl. myndinni. 
 

Nemendur geti lagfært skemmdar 
myndir, tekið út hluta sem birtast í 
myndunum án þess að skilja eftir 
sig ummerki 

12. vika 

5. – 9. nóv 

 

Nemendur læri að 

breyta lit á afmökuðum 

svæðum mynda; t.d. að 

lita bíl gulan og hár blátt 

á manneskju ofl 

Litabreyting á myndum  Nemendur geti breytt litatónum í 
myndum á sannfærandi hátt án 
þess að skilja eftir sig ummerki.  

13.vika 

12 .- 16. nóv 

 

Nemendur tileinki sér þá 

tækni að lagfæra myndir 

og svæði mynda á 

mismunandi vegu m.t.t. 

litatónum ofl.  

Að laga myndir – healing brush Nemendur vinni með myndir sem hafa 
galla í þeim og einnig rispur.  Þau læri 
að nota healing brusch (sem aðlagar sig 
að litatónum í nánd við svæðið sem á 
að lagfæra eða breyta 

Nemendur geti lagfært skemmdar 
myndir, tekið út hluta sem birtast í 
myndunum án þess að skilja eftir 
sig ummerki 



14.vika 

19. - 23. nóv. 

Nemendur tileinki sér þá 

tækni að lagfæra myndir 

og svæði mynda á 

mismunandi vegu m.t.t. 

litatónum ofl. 

Að laga myndir – healing brush Nemendur vinni með myndir sem hafa 
galla í þeim og einnig rispur.  Þau læri 
að nota healing brusch (sem aðlagar sig 
að litatónum í nánd við svæðið sem á 
að lagfæra eða breyta 

Nemendur geti lagfært skemmdar 
myndir, tekið út hluta sem birtast í 
myndunum án þess að skilja eftir 
sig ummerki 

15.vika 

26.nóv - 30. nóv. 

Kynning á Macromedia 

Flash 

Kynning á eiginleikum Macromedia Flash  Kynning á eiginleikum Macromedia 
Flash og sýnd dæmi um hvar þær 
myndir sjást á netinu. 

Nemendur læri tímaramma, hraða 
hvers ramma, bakgrunn og litun 

16.vika 

3.-7. des. 

Nemandi getur layers – 

lagskipt mynd. 

 

Að búa til lagskipta hreyfimynd – teikna inn á  Nemendur búa til mynd sem síðan á að 
verða hreyfimynd. Þau átti sig á að þau 
geti eins og í Photoshop unnið með 
mörg lög, marga hluti samtímis í 
hreyfimynd 

 

17.vika 

10.-14. des 

Nemandi getur unnið 

með tweening – 

hreyfingu forma eða 

hluta eftir útreikning 

forrits. 

 

Að gera hreyfingu í flash – sýndur mismunur á 

tweening og annmörkum hennar miðað við að tekna 

hvern ramma.   

Nemendur læri að vinna með hreyfingu 
hluta og stjórni hreyfingunni með 
tweening og eða ramma.  Nemendur 
læri einnig innri hreyfingu í hverjum 
ramma. 

Nemendur læri að láta hluti vera á 
hreyfingu og rekast á eða hreyfast 
framhjá. 

17.-20. des 

Nemandi getur látið hluti 

birtast, hverfa að breyta 

lit með notkun á 

tweening 

Unnið með tint-brightness-color ofl háð birtimyndum 

og breytingu á lit 

  

18.vika 

31. des. -4. jan 

 Verkefnavinna - – sjálfstætt verkefni Nemendur vinna eitt verkefni að eigin vali 
og frumkvæði þar sem helstu ofangreindir 
þættir eru nýttir 

Að nemendur geti nýtt sér  
tileinkaða færniþætti í 
myndvinnslu til að vinna 
heildstæða mynd til útprentunar 

19.vika 

7. – 11. jan 

 Verkefnavinna – sjálfstætt verkefni Nemendur vinna eitt verkefni að eigin vali 
og frumkvæði þar sem helstu ofangreindir 
þættir eru nýttir 

Að nemendur geti nýtt sér  
tileinkaða færniþætti í 
myndvinnslu til að vinna 
heildstæða mynd til útprentunar 

Námsmat:   

Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættirnir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor.  



Efnisþættir:  

Verkefnahefti í vinnslu í  Photoshop og Macromedia Flash 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Páll  


