
Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 
SMFÉ1ÍL03 

Kennari 

Telma Rut Eiríksdóttir telma.eiriksdottir@fss.is  

Magnús Einþór Áskelsson  magnus.askelsson@fss.is 

Helga Jakobsdóttir helga.jakobsdottir@fss.is 

Sunna Pétursdóttir sunna.petursdottir@fss.is 

 

Viðtalstími Mánudagar klukkan 14:00-14:55 í stofu 221. 

Námsefni 

Genius hour: Kennsluefni frá kennurum, en nemendur koma með eigin 
efnið í verkefni sín.   

Afbrotafræði: Kennsluefni frá kennara. 

Textíll: Í textíl skaffar kennari efni í prufur, tösku, pappír og nýjustu 
tískublöðin. Efnisgjald er kr. 2.500. Nemendur kaupa sjálfir efni í flíkurnar 
sem þeir ætla að sauma. Efnaverslanir veita afslátt til nemenda en þessar 
verslanir eru í Reykjavík. Kennari verður samt með efni sem hægt er að 
kaupa á önninni með 30% afslætti og fjármálastjóri rukkar nemendur í lok 
annar.  

Áfangalýsing 

Í áfanganum velja nemendur sér einn hóp sem þeir tilheyra út önnina. Í boði 
eru eftirfarandi hópar: 

Genious hour: Í þessum tímum vinna nemendur sjálfstætt að sínum 
hugarefnum og fá tækifæri til að þróa hæfileika sína eða finna nýjar 
áskoranir. Nemendur finna sjálfir leiðir til að nálgast viðfangsefni sín. Áhersla 
er á öguð vinnubrögð, skipulag, vinnusemi og sjálfsmat. 

Afbrotafræði: Í áfanganum verður m.a. farið í grundvallarþætti í 
afbrotafræði eins og rannsóknir og afbrot, kenningar, réttarvörslukerfið, 
vímuefni, hvítflibba-afbrot, kynferðisbrot, ofbeldisbrot, mannsal, klám, 
vændi, barna-girnd, tíðni afbrota, rafræn afbrot, afbrot innan fjölskyldunnar, 
fjöldamorðingja, hryðjuverk, alþjóðleg afbrot og aðferðir til að draga úr 
afbrotatíðni.  Skoðuð verða erlend sem og íslensk sakamál.  

Textíll:   Nemendur byrja á því að sauma sér verkefnapoka. Síðan velja þeir 
sér flík sem þeim langar að sauma. Nemendur læra á saumavél. Fjórar prufur 
verða saumaðar á önninni. Einföld sniðagerð. 
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 80% 
 Virkni í kennslustundum 20% 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar 
og vinni þau jafnt og þétt. 

Textíll: áfanginn er símatsáfangi og verða öll verkefnin metin, einkunnagjöf 
fer ekki eftir fjölda verkefna. 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Mikilvægi sjálfstæðra vinnubragða 
• Helstu kenningum og rannsóknum í 

afbrotafræði. 
• Í textílhóp uppbyggingu sniða og saum á 

einföldum flíkum í saumavél.  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Leita lausna við áskorunum sínum 
• Skilja að afbrot geta verið afstæð og 

ekki alltaf gefið hvað teljist sem 
afbrot hverju sinni heldur geti slíkar 
skilgreiningar verið háðar stað og 
stund. 

• Í textílhóp að vinna ýmsar 
sniðútfærslur, merkingar og 
saumaaðferðir ásamt því að fara eftir 
verklýsingum. 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Leysa vanda sem þeir kunna að standa frammi fyrir í verkefnavinnu sinni 
• Geta gert grein fyrir raunverulegu umfangi og áhrifum afbrota á samfélagið hverju sinni. 
• Vinna sjálfstætt í textíl, sauma einfaldar flíkur eftir verklýsingum og temja sér vöndum 

vinnubrögð. 



Genious hour 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kynning áfanga 
Tímaverkefni 1 

Tímaverkefni 1 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Einstaklingsvinna  

3. vika 
5. - 9. september 

Verkefnavinna, ígrundun og sjálfsmat 
 

 

4. vika 
12. - 16. september 

Einstaklingsvinna 
 

Skil á stöðuskýrslu 

5. vika 
19. - 23. september 

Einstaklingsvinna 
 

 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Einstaklingsvinna 
 

 

7. vika 
3. - 7. október 

Sjálfsmat og kynningar  

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Einstaklingsvinna 
 

Skil á stöðuskýrslu 
 

9. vika 
17. - 21. október 

Einstaklingsvinna 
 

 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Einstaklingsvinna 
 

 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Einstaklingsvinna 
 

 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Einstaklingsvinna 
 

Skil á stöðuskýrslu 
 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Einstaklingsvinna 
 

 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Einstaklingsvinna  

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Vinna við kynningar  

16. vika 
5. – 7. desember 

Loka kynningar nemenda Lokaskil kynninga 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna Pétursdóttir og Telma Rut Eiríksdóttir 

 

 

 

 

 



Afbrotafræði 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kynning á áfanga og námsefni.  
Hvað er afbrotafræði 
Morðmálið á Blönduósi 

Verkefni 1  

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Bobby Joe Long  

3. vika 
5. - 9. september 

Hryðjuverk.  
Kvikmyndin Patriot day 

Verkefni 2  

4. vika 
12. - 16. september 

Skotárásir í skólum í Bandaríkjunum  

5. vika 
19. - 23. september 

Réttarmeinafræði Verkefni 3 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Afbrot og samskiptamiðlar  

7. vika 
3. - 7. október 

Mannshvörf  

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Saga refsinga á íslandi  

9. vika 
17. - 21. október 

Raðmorðingar Verkefni 4  

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Kenningar í afbrotafræði  

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Alcatraz   

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Hugarheimur afbrotamanna  

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Afbrot í fjölmiðlum Verkefni 5  

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Hvernig er hægt að minnka afbrotatíðni  

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Afbrot innan fjölskyldunnar  

16. vika 
5. – 7. desember 

Uppgjör áfanga  sjálfsmat 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Magnús Einþór Áskelsson 

 

 

 

 

 



Textíll 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kynning á áfanganum  
Læra á saumavélar  
Val á verkefni  

 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Sauma poka og merkja  

3. vika 
5. - 9. september 

Taka upp snið  

4. vika 
12. - 16. september 

Prufusaumur  

5. vika 
19. - 23. september 

Saumur Prufa 1 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Saumur  

7. vika 
3. - 7. október 

Saumur  

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Saumur Prufa 2 

9. vika 
17. - 21. október 

Saumur  

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Saumur  

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Saumur Prufa 3 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Saumur  

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Saumur  

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Saumur Prufa 4 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Saumur og frágangur  

16. vika 
5. – 7. desember 

Frágangur  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga Jakobsdóttir 

 

 

 

 


