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Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 
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Kennari Ásdís Björk Pálmadóttir, asdis.palmadottir@fss.is  

 Viðtalstími Mánudaga kl 13:10 – 13:50, í síma 861 4707 

Kennsluefni Pivot Point kennslubókin Color, íslenska kennslubókin Hársnyrting 

undirstöðuatriði og vinnubók, DVD kennsludiskar, ljósrit, 

verklýsingarblöð,Lab kennsluvefur   og fleira 

Áfangalýsing Nemandinn lærir um lögmál litanna og einkenni þeirra og fræðist um 

helstu áhöld og efni  sem notuð eru til hárlitunar. 

Farið er í litafræði og kennt að lesa á liti.  

Kennd eru grunnatriði á íburði litar s.s. litur í rót, heillitur og strípur og 

gerð litaverklýsinga. 

Lögð er áhersla á mikilvægi smitvarna og helstu öryggisþátta.   

Unnið er með hártoppa og æfingahöfuð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuáætlun - símat 

Tímasókn 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 tímar x 20 mín 10 klst. 

Alls   = 1 fein* 

Reglur áfanga 
• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund 

• Verkfæri sem nemendur þurfa ávalt að hafa í tímum er 
skaftgreiðu, gaffalgreiðu, bylgjugreiður, burstar, slá og úðabrúsi. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

   
• Með fyrirvara um að kennsluáætlun getir breyst. 

• Með von um gott samstarf 
 



Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• ýmsum hugtökum sem tengjast 

litafræði og litun. 

• litaspjöldum og notkun þeirra.  

• grunnlitum og blöndunarlitum.  

• notkun og umhirðu áhalda sem notuð 

eru við hárlitun.  

• gerð litaverklýsinga og tilgangi þeirra.  

• helstu smitleiðum og öryggisþáttum. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu 

þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• velja mismunandi gerðir lita eftir 

litaspjöldum. 

• bera lit í rót og heillita hár. 

• gera einfaldar strípur. 

 
 
 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• greina náttúrulit viðskiptavinar út frá 

litaspjaldi.  

• blanda hárlit samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda.  

• lesa og skilja litaspjöld.  

• þekkja tóna í háralit.  

• gera litaverklýsingar 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

• Í verknámi er 100% skyldumæting.  

• Raunmætin þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar 
lokaeinkunn um einn heilan.   

• Mæti nemandi ekki í áætlaðan námsmat- og prófatíma fær hann 
einkunnina 0 í því mati/prófi sem ekki er mætt í hvort sem er 
vegna veikinda eða annarra fjarvista 
 

 

Litamat 1 Heillitun í stuttan h.topp + verklýsing 10% 

Litamat 2 Að þekkja náttúrulega tóna og litaspjaldalæsi. Tímaverkefni 20% 

Litamat 3 Strípur í hnakkatopp + verklýsing 10% 

Litamat 4 Litur og strípur + verklýsing  30% 

Litamat 5 Skil á verklýsingamöppu 15% 

Litamat 6 Skil á verkþáttum annarinnar 15% 

 Háralitun Samtals  100% 

 


