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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2020 

UPPL2TU05 (FN) 

Kennari 
Björgvin Friðriksson – bjorgvin.fridriksson@fss.is  
Rósa Guðmundsdóttir – rosa.gudmundsdottir@fss.is 

Viðtalstími 
Björgvin – þriðjudögum klukkan 15:00-15:40 
Rósa – mánudögum klukkan 13:20 - 14:00 

Kennsluefni 
Rafrænt kennsluefni og efni frá kennara.  
Verkefni og einkunnir birtast á kennsluvef áfangans, http://www.inna.is  

Áfangalýsing 

Nemendur kynnist almennri notkun á tölvum. Í áfanganum læra þeir að 
nýta ýmsan hugbúnað til framsetningar efnis sem nýtist í náminu sem 
og í daglegu lífi. Markmið áfangans er að stuðla að færni nemenda í 
fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar. 
Kennt er 4 tíma á viku. Farið er í grunnatriði þeirra forrita sem byggja á 
námsmatinu. Nemendur vinna þau verkefni sem eru tilgreind í áætlun 
auk annarra verkefna frá kennara og skila þeim til kennara á kennsluvef 
áfangans. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. 
Ath. tímamörk eru á verkefnaskilum. 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Vinna við lokaverkefni 12 klst. 12 klst. 

Alls  92 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

 

Reglur áfanga 

Slökkt skal vera á hljóði farsíma í kennslustund og þeir geymdir í tösku 
eða vasa. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega og sæki allar 
kennslustundir. Nemendur skila verkefnum á kennsluvef áfangans. 
Skilafrestur verkefna er að jafnaði tvær vikur nema annað sé tekið fram. 
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Þessi áfangi er kenndur sem símatsáfangi og þarf að hafa 12 eða færri 
fjarvistir í raunmætingu til að standast hann. Athugið að ekki skiptir máli 
hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin vottorð, leyfi eða 
annað). Símatsáfangar eru lokaprófslausir.   

 

 

 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Nemendur hafa eina viku til að gera athugasemdir við fjarvistir sínar. 
Áskilinn er réttur til að bregða út af áætlun ef þörf krefur. Nemandi skal 
standa skil á öllum verkefnum og prófum sem talin eru upp í 
kennsluáætlun ásamt þeim verkefnum sem kennari leggur fyrir í tímum. 
       

Öll neysla matvæla og drykkja er bönnuð í kennslustofunni. 

 

  

•Aðgerðum í helstu forritum til 
framsetningar og miðlunar á texta, hljóði, 
myndum og myndböndum

•Framsetningu efnis á opnum vefsíðum

•Netsiðferði og höfundarétti

•Útlitsaðlögun mynda fyrir vefsíður

•Vektorar og mismunandi snið mynda

Þekking

•Nota myndvinnsluforrit til að vinna 
myndir til birtingar á vef

•Setja inn texta á vefsíður

•Setja inn myndir, hljóð og myndbönd á 
vefsíður 

•Tengja í efni og aðrar síður á vefsíðu

•Nýta opnar lausnir til að búa til ýmis 
konar margmiðlunarefni

Leikni

Heiti Vægi 

Teiknimyndir 10% 

Myndvinnsla 25% 

Vefsíðugerð 25% 

Vektorar 25% 

Annað 10% 

Viðmót, viðvera og virkni 5% 

Hæfni 

• Útbúa vefsíðu til einkanota 

• Halda úti vefsíðu til 

einkanota 

• Geta greint gögn út frá 

höfundarétti 

• Sýna háttvísi og góða 

framkomu á opnum vefjum 

• Aðlaga og umbreyta sniði á 

myndum fyrir vef og prent 

• Vinna myndir fyrir vefsíður 

• Búið til ýmis konar 

margmiðlunarefni með 

opnum lausnum 

Nemandi skal hafa 

öðlast þekkingu og 

skilning á: 

Nemandi skal hafa 

öðlast leikni í að: 

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu 

og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
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Kennsluvikur                         Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

- Teiknimyndagerð Teiknimynd 1 

2. vika 
11. - 15. janúar 

- Teiknimyndagerð Teiknimynd 2 

3. vika 
18. - 22. janúar 

- Teiknimyndagerð Teiknimynd 3 

4. vika 
25. - 29. janúar 

- Vefsíðugerð - kynning - HTML verkefni 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

- Vefsíðugerð - Vefsíða 1 - áhugamál 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

- Vefsíðugerð - Vefsíða 1 - áhugamál 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

- Vefsíðugerð - Vefsíða 2 - vefverslun 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

- Vefsíðugerð - Vefsíða 2 - vefverslun 

9. vika 
1. - 5. mars 

- Teiknitól 

- Photoshop kynning 

- Verkfæri í Photoshop og myndvinnsla 

- Verkefni 1 í Photoshop 

10. vika 
8. - 12. mars 

- Photoshop myndvinnsla 

- Verkefni 2 í Photoshop 

- Verkefni 3 í Photoshop 

- Verkefni 4 í Photoshop 

11. vika 
15. - 19. mars 

- Photoshop myndvinnsla - Verkefni 5 í Photoshop  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

- Photoshop myndvinnsla 
- Geimveruverkefni 

- Tattoo 

- Valverkefni 
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13. vika 
6. - 9. apríl 

- Lokaverkefni í Photoshop - Lokaverkefni  

14. vika 
12. - 16. apríl 

- Vektorar - Illustrator 
- Vektorverkefni 1 

- Vektorverkefni 2 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

- Vektorar - Illustrator 
- Vektorverkefni 3 

- Vektorverkefni 4 

- Lokaverkefni Vektora 

16. vika 
26. - 30. apríl 

- Lokaverkefni  

17. vika 
3. - 6. maí 

- Lokaverkefni - Skil á lokaverkefni  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Björgvin og Rósa 


