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   LJÓSMYNDUN 
 

 
 
 
 
 
 
Áfangalýsing : 
Í áfanganum fá nemendur innsýn í heim ljósmyndunnar og þeir eiga þess kost að spreyta sig á ýmsum 
aðferðum. Nemendur fá tækifæri til að tjá hugmyndir sínar og sýn á umheiminn. Þeir læra að nota 
undirstöðutækni við ljósmyndun og nota tilheyrandi fylgihluti, svo sem linsur og filmur. Þá munu 
nemendur fá það verkefni að skoða og greina eigin verk, myndir samnemenda og myndir úr 
ljósmyndasögunni, þar sem sérstaklega er hugað að inntaki og myndbyggingu. Kennt er aðallega að 
framkalla, stækka og vinna myndirnar á hefðbundinn hátt. 
 
 
Áfangamarkmið : 
� Að nemandinn sé meðvitaður um tjáningarmöguleika sína frá sjónarhóli ljósmyndunarinnar.(td. kunni 
að beita myndavél, vinna í ljósmyndaherbergi, framsetja myndröð) / velja þema eða viðfangsefni, 
gera/byggja upp myndir og þróa  með tilliti til ólíkra tækni-möguleika. 

�  Á hinn bóginn, verður nemandanum leiðbeint við að kynna eigin verk, verja hugmyndir sínar eða val, 
útskýra eigið vinnuferli en einnig að gagnrýna og skilgreina verk annarra ljósmyndara og listamanna 
sem og verk annara nemenda í hópnum. 

 
Námsmat :  

     65 %  annareinkunn 
            15 %  skilamyndir (snertiprentun,ljósteikningar,stækkun ) 
            40 %  vinnumappa (hugmyndavinna,fjölbreytni,frágangur í möppu) 
            10 % ástundun og mæting 
      35 %  lokaverkefni (persónuleg vinna ) 

Mætingar :  
                       Próflaus áfangi. Mætingaskylda 100%. 
                          Ef þig getið ekki mætt vinsamlegast látið vita. 
                         Verið stundvís og vinnusöm það skilar sér í lok annarinnar  : ) 
 
Innkaup :  
   Skjalamappa A3  
   Þessari möppu verður viðhaldið alla önnina (í tímum og líka heima)  
t.d með tilraunum gerðum í myrkraherbergi, persónulegum rannsóknum og heimildum ,hugmyndum, skrásetningum, 
upplifunum og athugasemdum eða skýringum.   
 

[[[[ (Reflex = með linsum og stillingu ) myndavél  ]]]] 
    

 Hafið í huga að mæta alltaf í tíma  með möppuna og jafnvel myndavél �                                       

       ���SNÚ�   

Nafn kennara: Véronique Legros Sk.stöfun:  VER 

 

Viðtalstími : Miðvikudögum kl.9.55 -10.25 ( í kennarastofu Listnámsbrautar )   
      Netfang : vero@vma.is             
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               *** Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU 

                                                          Með fyrirvara um breytingar, 

                                      Gangi ykkur vel í vetur og hafið gaman að. 

                                                                         VéroniqueVéroniqueVéroniqueVéronique    

                             691.14.50 
                            vero@vma.is 

 

                 

 

 

Dagsetning: 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

***  Vika  Áætlun um yfirferð  

2  Kynning á kennsluáætlun .  

 

3 Ljósmyndir eru teknar á ósjálfvirkar vélar (manual) og fullunnar í myrkraherbergi. 
 
Í fyrstu verður áherslan lögð á myndatökuna (tækniþekkingu en einnig val á 
viðfangsefnum eða   myndefnum, sjónarhornum...)   
Einnig verður nemendum stig af stigi kynntir starfshættir í ljósmyndaherbergi  
 ( tilraunir / ljósteikningar, blöndun vökvanna...)  

 Þar næst verður kennt að framkalla filmu og að flokka snertiprentanir,  
 velja úr með það að markmiði að þróa persónulega vinnu nemandans 
 og að lokum stækkun á úrvali mynda og frágangur.   
Um leið og verk nemendanna mótast verður reynt að draga betur fram eiginleika 
þeirra, og mismunandi stig endurskoðuð og þróuð.  
  
Kynning á lokaverkefninu. 
 
Lokaverkefni    
undirbúning  / myndatöku  /  
stækkun 
 
Frágangur og möguleikar í upphengingu verða teknir til athugunar  
og nemendum er ætlað að útskýra verk sín. SKIL 
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