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Vinnulag - námsumhverfi

• Námskeiðið er verkefnamiðað og vinna nemendur og skila 7 
verkefnum. Námsumhverfið er í Moodle námskerfinu (innskráning 
gegnum Uglu), þar verða fyrirlestrar, verkefnalýsingar, námsefni og 
tenglar í ítarefni. 



Tímar og tímasókn

Tímar verða í tölvuveri L-108 á 1. hæð í Listgreinahúsi í Skipholti 37  á 
mánudagsmorgnum kl. 10 og fimmtudagseftirmiðdögum kl. 15. 

Menntabúðir verða mánudaginn 20. október kl. 15- 17 

Nettímar verða á misserinu í Adobe Connect. Skyldumæting er í 
menntabúðir og að mæta amk einu sinni í nettíma. Þátttaka og virkni  
vegur 10 % af einkunn.



Tímaáætlun

• 1-7 sept Verkefni 1

• 8-14 sep Verkefni 2

• 15 sept -5 okt Verkefni 3 

• 6 okt - 12 okt Verkefni 4

• 13 okt - 2 nov Verkefni 5

• 3-9 nóv Verkefni 6

• 10-16 nóv Verkefni 7 



Tímaáætlun - verkefnaskil

• 14. sept Skil á verkefni 1 og 2 

• 5. okt. Skil á verkefni 3

• 12. okt. Skil á verkefni 4

• 2. nóv. Skil á verkefni 5

• 23.nóv Skil á verkefni 6 og 7



Verkefni

1. Ratleikur – snjalltæki

2. Korktafla – myndablogg

3. Margmiðlun

4. Myndasaga

5. Tölvuleikir/samfélagsmiðlar

6. Stafræn hönnun/myndvinnsla

7. Myndræn forritun



Verkefni 1 – Ratleikur - Snjalltæki

• Snjalltæki (símar og spjaldtölvur) í námi og tómstundum og félagsstarfi.  
Vægi 10 %
Við skoðum ýmis konar smáforrit (app) til þjálfunar, kennslu, afþreyingar

og sem hjálpartól og hvaða möguleikar opnast við BYOD (bring your own 
device) tækni.  Verkefnið felst í að setja fram hugmynd að leik (svo sem
ratleik, póstaleik eða stöðvaleik, fjársjóðsleik) þar sem snjalltæki eru notuð
t.d. til að afla gagna, leita að og halda utan þekkingu og vinna með og setja
fram efni sem texta, ljósmyndir,vídeó eða hljóð.  Við skoðum möguleika
myndræns kerfis Instagram (http://instagram.com)  og QR kóða og ýmis
app fyrir Android eða iPad/iphone.  

• Tími: 1-7 sept  
• http://myndvinnsla.wordpress.com/instagram/
• http://uppskriftir.hagkaup.is

http://instagram.com/
http://myndvinnsla.wordpress.com/instagram/
http://uppskriftir.hagkaup.is/


Verkefni 2 – Korktafla og myndblogg

• Miðlun á vef - safna og leita að efni á vef, setja efni upp fyrir nemendur og
miðla efni.  Vægi 10 %

• Við vinnum með tvenns konar miðlun, annars að safna saman efni og miðla
sem rafrænni korktöflu á kerfi eins og Pinterest ( 
http://www.pinterest.com )og hins vegar bloggkerfi sem er hentugt fyrir
síma og litlar spjaldtölvur eins og tumblr ( https://www.tumblr.com ) og
skoðum hvernig slík verkfæri geta nýst til að halda utan um verkefni eða
ferli, til ígrundunar og til að miðla og tvinna saman efni á ýmsu formi (texti, 
myndir, vídeó, hljóð) sem nálgast má í ýmsum tækjum ekki síst litlum
símtækjum.

• Tími 8-14 sept. 

• http://myndvinnsla.wordpress.com/pinterest/

http://www.pinterest.com/
https://www.tumblr.com/
http://myndvinnsla.wordpress.com/pinterest/


Verkefni 3 - Margmiðlun

• (sjá nánari lýsingu inn á Moodle)
• Margmiðlun (vídeó og hljóðverk) og netveitur. Vægi 20 %
• Við vinnum með verkfæri til að búa til stuttar vídeómyndir og hljóðskrár

(moviemaker, audacity) og lærum grunnatriði um hvernig setja eigi fram
slíkt efni og byggja upp frásögn. Við skoðum einnig netveitur sem við
getum notað til að hlaða upp, vinna með og miðla slíku efni. Í mörgum
tilvikum getum við unnið margmiðlunarverk beint í slíkum netveitum þ.e. 
tekið upp vídeó, hljóð og myndefni beint á síma eða spjaldtölvu og sett 
verk saman í netveitum s.s. soundcloud, youtube, wevideo. 
(https://soundcloud.com , https://www.youtube.com,  
https://www.wevideo.com)

• http://myndvinnsla.wordpress.com/moviemaker/
• https://soundcloud.com/namogkennsla

https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/
https://www.wevideo.com/
http://myndvinnsla.wordpress.com/moviemaker/
https://soundcloud.com/namogkennsla


Verkefni 4 

• Við vinnum með myndræna frásögn (úr ljósmyndum) þar sem
blandað er saman myndum og texta. Vægi 10 % . Verkfæri sem við
notum er comiclife.

• Tími 6 okt - 12 okt

• https://notendur.hi.is/~salvor/comiclife/

https://notendur.hi.is/~salvor/comiclife/


Verkefni 5 Tölvuleikir og samfélagsmiðlar

• Vægi 20 %

• Við vinnum með hugmyndir um hvernig nýta megi leiki og/eða
samfélagsmiðla í faglegu samstarfi og til fræðslu, samskipta og
kynningar í því starfi sem nemandinn hyggst vinna og/eða fjallar um 
vandamál sem geta tengst notkun leikja og miðla. Við skoðum ýmsar
tegundir leikja og menntabúðir 20. október verða með áherslu á leiki.

• Tími 13 okt - 2 nóv



Verkefni 6 – Stafræn hönnun og myndverkfæri

• Vægi 10 %

• Val verður um verkefni, velja má að að teikna í þrívídd
(sketchupmake), verkfæri fyrir vigurteikningu (inkscape) eða verkfæri
til að breyta og vinna með ljósmyndir (gimp).

• Tími 3-9 nóv

• https://notendur.hi.is/~salvor/sketchup/

• https://notendur.hi.is/~salvor/inkscape/

• http://myndvinnsla.wordpress.com/gimp/

https://notendur.hi.is/~salvor/sketchup/
https://notendur.hi.is/~salvor/inkscape/
http://myndvinnsla.wordpress.com/gimp/


Verkefni 7 Myndræn forritun

• Vægi 10 %

• Við skoðum hvernig við getum notað einfalda myndræna forritun til
að búa til sögur, leiki eða kennsluefni og þrautir fyrir nemendur. 
Scratch (http://scratch.mit.edu )  eða svipuð verkfæri(Fyrir iPad 
spjaldtölvur eru til verkfærin Hopscotch, Tynker og miniútgáfa af
Scratch) 

• Tími 10-16 nóv

• http://myndvinnsla.wordpress.com/gimp/

http://scratch.mit.edu/
http://myndvinnsla.wordpress.com/gimp/

