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Námsgrein: Ljósmyndun 

Bekkur/hópur: Valgrein 

Kennari: Auður Þórhallsdóttir 

Ef kennsluáætlun er fyllt út t.d. fram að áramótum, kemur uppfærsla við hana eftir áramót, ekki 

önnur áætlun eftir áramót. Kennsluáætlun á að ná yfir allt skólaárið að lokum.  

Kennsluáætlun getur ekki verið styttri en að næsta viðtalsdegi. 

Kennsluáætlun skal senda skólastjóra og foreldrum í síðasta lagi 1. september og svo eftir hvern 

viðtalsdag með uppfærslu eftir því sem við á. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar. 

 Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. 

 Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans. 

 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Snjallsími og/eða Ipad 

 Námsefni sýnt á Powerpoint 

 Ljósmyndabækur til innblásturs og fróðleiks 

 
Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Leiðsagnamat. Umsögn í lok annar. 

 Vinnusemi og áhugi 

 Skil verkefna 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 ástundun 

 

 

 



Vika 1 Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

  Farið í stuttu máli yfir sögu ljósmyndunar. Kynntir nokkir ljósmyndarar 
sem setta hafa mark sitt á söguna. Þróun ljósmyndunar fram til dagsins í 
dag. 

  

  Fæðumst um myndbyggingu og myndvinnslu.  

  Sækum í snjallsíma/ipad myndvinnslu app. 

Vika 2  

  Myndbygging. Rule of third. Gerðar æfingar og farið yfir myndir hvers 
nemanda.  

 Myndvinnsla. 

  

Vika 3   Myndbygging. Línur og rammar.  Gerðar æfingar og farið yfir myndir 
hvers nemanda. 

 Myndvinnsla.  
 

Vika 4  Myndbygging. Portrett/ Dýr og menn.  Gerðar æfingar og farið yfir 
myndir hvers nemanda. 

  Myndvinnsla.  

 

Vika 5  

  Ljós og skuggar. Gerðar æfingar og farið yfir myndir hvers nemanda. 

 Myndvinnsla. 

  

Vika 6  Abstrakt ljósmyndun. Farið yfir vinnu hvers nemenda og valdar myndir 

fyrir ljósmyndasýningu. 

 


