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Lýsing:
Áfanginn byggir á að nemendur hafi grunnþekkingu í undirstöðuatriðum starfænnar ljósmyndunar.
Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum við myndatöku, eftirvinnslu og framsetningu
ljósmyndaverka. Nemendur öðlast færni í að nýta viðeigandi tæki og hugbúnað. Lögð er áhersla á
þróun hugmynda og leit að nýju sjónarhorni og samhengi. Nemendur vinna að verkum sínum í
samráði við kennara og kynna þau reglulega fyrir samnemendum. Nemendur skoða mismunandi
útfærsluleiðir og rannsaka hvaða aðferðir henta hverju viðfangsefni best. Fræðileg umfjöllun og
túlkun myndmáls skipa mikilvægan sess í áfanganum. Nemendur öðlast þjálfun í að vinna margs
konar myndefni fyrir prent - og skjámiðla.

Þekkingar-, leikni- og hæfniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:


grunnþáttum stafrænnar ljósmyndunar; myndatöku, eftirvinnslu og birtingu.



þeim tækjum sem notuð eru í ljósmyndun.



þeim hugbúnaði sem notaður er til eftirvinnslu.



birtingarmöguleikum.




hvernig mismunandi sjónarhorn hafa áhrif.
mikilvægi myndlæsis og og þeim áhrifum sem ljósmyndir geta haft.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:


vinna sjálfstætt að verkum sínum.



þróa eigin hugmyndir.



nota viðeigandi hugbúnað til eftirvinnslu.



nota tæki og búnað á réttan hátt miðað við aðstæður.




vinna ljósmyndir fyrir prent og skjámiðla.
kynna og koma verkum sínum á framfæri.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:


nýta sér ljósmyndun til persónulegrar sköpunar á framsækinn og áhrifamikinn hátt.
Námsmat: leiðsagnar- og frammistöðumat.



nota tæki og velja hugbúnað sem tengist ljósmyndun á réttan og markvissan hátt.
Námsmat: frammistöðumat.



ræða á gagnrýninn hátt um eigin verk og annarra og útskýra myndir sínar í mæltu máli og
myndrænt. Námsmat: sjálfs- og frammistöðumat.



tengja eigin verk við ríkandi stefnur og strauma í listum og menningu samtímans. Námsmat:




frammistöðumat.
standa fyrir kynningu á eigin verkum. Námsmat: frammistöðumat.
koma verkum sínum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Námsmat: leiðsagnar- og
frammistöðumat.

Námsmat:
Leiðsagnarmat, frammistöðumat, verkefnamat.

1. 80 %

Ljósmyndaverkefni/ myndvinnsla og prentun

2. 5 %

Ljósmyndasýning

3. 5 %

Kynning á ljósmyndara

4. 5%

Lokaframsetning á ljósmyndum. Bók eða vefur.

5. 5 %

Ástundun og virkni /

Mat verkefna:


Listrænu gildi og frumleiki

40 %



Tæknilegri færni í vinnslu og töku, uppröðun, samsettning, myndbygging mynda

40 %



Kynningu á eigin verkum og þátttöku í umræðu um verk annara.

20 %

Samtals

100,00 %

Námsgögn:





Forrit: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom
Skissubók / hugmyndavinna og til að skrifa niður leiðbeiningar varðandi myndavélar, ljósmyndun og
forritin.
Ljósmyndavél / stafræn. Nemendur geta fengið lánaðar myndvélar hjá Hilmari tækjaverði sem er með
skrifstofu á 2 hæð við hliðina á stofu 224. Opið fyrir hádegi, eftir hádegi þarf að fara upp á bókasafn til
að fá lánaðr myndavélar.
Utanáliggjandi harður diskur, flakkari er nauðsynlegur til að vista ljósmyndirnar inn á.

Nemendur skulu sækja allar kennslustundir og koma stundvíslega til kennslu. Gerð er lágmarkskrafa um 80%
raunmætingu.
Seinkomur og fjarvistir:
 Komi nemandi of seint í kennslustund er skráð seinkoma. Tvær seinkomur jafngilda einni fjarvist.
 Ef liðnar eru meira en 10 mínútur af kennslustund er skráð fjarvist.
 Nemendur eru minntir á að slökkva á farsímum og borða ekki í tímum.
 Leyfilegt er að vera með vatn í lokuðum ílátum.

Námsgögn:

Vika

Dags.

Námsþættir

2

7.-10.
janúar

Kynning á áfanganum. Upprifjun. Myndavélin. Myndbygging

3

13.-17.
janúar

Verkefni 1. Taka afstöðu með ljósmynd til loftslagsmála
„Young Reports“

4

20.-24.
janúar
27.-31.
janúar
3.-7.
febrúar
10.-14.
febrúar
17.-21.
febrúar
24.-28.
febrúar
3. - 6.
mars
9.-13.
mars
16.-20.
Mars
23.-27.
mars
30.mar.
-3. apríl
6.-10.
apríl
15.-17.
apríl
20.-24.
apríl
27.-30.
apríl
4.-8.
maí
11.-13.
maí

Myndvinnsla

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Námsmatsþættir

Prentun
Skil á verkefni 1.
Varða 1
Skóhlífadagar

Verkefni 2. Götuljósmyndun
Myndvinnsla/Prentun
Skil á verkefni 2

Vorannarhlé

Verkefni 3. Uppstillingar
Verkleg kennsla.
Myndvinnsla / Prentun

Varða 2

Skil á verkefni 3
Páskaleyfi
Páskaleyfi
Verkefni. 4 Landslag eða Portrett
Myndvinnsla / Prentun
Skil á verkefni 3
Frágangur. Bókagerð eða vefsíða úr úrvali ljósmynda.
Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

Verkefni áfangans:
1.Taka afstöðu til loftslagsmála, Young Reports
2. Götuljósmyndun
3. Uppstillingar
4. Landslag eða portrett
5. Kynning á ljósmyndara / Ljósmyndasýning
6. Lokaframsetning á ljósmyndaverkefnunum t.d. í bók eða á vef.

Sumardagurinn
fyrsti

