
Námsgrein: Ljósmyndaval

Bekkur/hópur: 8. – 10. bekkur

Kennari: Eydís Ósk Indriðadóttir

Tímabil: Haust 2022

Hæfniviðmið

Að nemandi:

● Kynnist og geti nýtt sér algengustu möguleika myndavéla.
● Læri undirstöður ljósmyndunar.
● Læri að minnka/stækka myndir og breyta þeim eftir þörfum.
● Læri að taka myndir og vinna með myndvinnsluforrit.
● Fræðist um hefðbundnar ljósmyndaaðferðir og stafræna ljósmyndun.
● Þekki hvað skiptir máli í uppbyggingu mynda.
● Geti notað ljósmyndun á skapandi hátt til þess að túlka sitt nærumhverfi.

Megináherslur: Nemendur læra grundvallaratriði í ljósmyndun, uppbyggingu mynda og helstu

stillingar myndavéla. Þá læra þau að nýta sér myndvinnsluforrit.

Helstu námsbækur og gögn:

● Símar til myndatöku

● Ljósmyndaforrit

●DSLR myndavél

Námsmat:

Hvað verður metið, hvernig og hvenær?

● Virkni í tímum og vinnubrögð metin ásamt framkomu.

● Samræður og samvinna í tímum.

● Vinna við verkefni.



Tímabil Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

September

2.sept.
Læra um helstu hluta myndavélarinnar.

Fara út, finna og taka myndir af einhverju frá mismunandi sjónarhornum.

9.sept.

Gera sem allra einfaldastar myndir af plöntum. Hafa skýrleika að
leiðarljósi; myndefnið má vera tré eða laufblað og allt þar á milli. Finna
mismunandi form í náttúrunni og taka myndir af þeim, gera myndaröð.

16.sept.
Hver nemandi spurður hvað sé það fyrsta sem honum dettur í hug. Það
sem hann nefnir á hann að gera myndaflokk um. Skoða á netinu og fá

hugmyndir um skemmtilegar útfærslur á myndum.

23.sept.
Nemendur prufa ólík efni fyrir framan flassið. Þeir prufa að lýsa upp ólík
myndefni, slétta fleti eða andlit, með og án efnis, til að sjá hvernig áhrif

þeirra nýtast best.

30.sept. Starfsdagur

Október

7.okt.
Þema – Haustið. Nemendur fara út og taka myndir af því sem táknar

haustið í þeirra huga.

14.okt.
Fara út með kennara og prufa DSLR myndavél.

Þema dagsins – Hvammstangi með mínum augum.

21.okt. Þema – Vinir/vinátta.

28.okt. Þennan dag er frjálst þema.


