
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

LSTR1LM03 

Kennari 

Helga Jakobsdóttir helga Jakobsdóttir@fss.is    

Linda Björk Helgudóttir linda.helgudottir@fss.is  

Magnús Áskelsson magnus.askelsson@fss.is   

Sunna Pétursdóttir sunna.petursdottir@fss.is    

 
Viðtalstími Mánudagar kl. 14:00-14:40 í stofu 221. 

Námsefni Fjölbreytt efni frá hverjum kennara fyrir sig.   

Áfangalýsing 

Valhópur er ein kennslustund í viku. Hver nemandi velur sér hóp sem höfðar til 
áhugasviðs viðkomandi. Markmið er að efla félagslega færni og tengsl jafnhliða 
því námi sem fram fer í tímanum. Valið er: 

Bókmenntir - kennari Sunna Pétursdóttir 

Í áfanganum verður lögð áhersla á bókmenntir. Unnið verður með efni frá 
kennara. Áhersla er á að nemendur bæti orðaforða sinn í ræðu og efli 
sjálfstraust sitt og trú á eigin málfræðinotkun í máli. Einnig að nemendur auki 
les- og/eða hlustunarskilning sinn og æfist í að skilgreina hugtök sem koma 
fram í texta. Notast verður við umræður, ígrundun og þjálfun nemenda í að tjá 
skoðanir sínar í gegnum uppbyggilegar samræður. Notast verður við 
aldursmiðaðar bókmenntir. 

Spil – kennari Linda Björk Helgudóttir 

Í áfanganum verður lögð áhersla á mismunandi spil bæði sem þau þekkja og 
einnig að nemandinn læri á ný spil og lesi spilareglur, einnig að þeir æfi sig í að 
kenna samnemendum sínum á ný spil. Mikið er til af spilum sem nemendur 
kunna og þekkja en líka mikið sem þeir kannast ekki við. Einnig verður áhersla 
á að spila leiki í tölvum og þá með áherslu á að þau kenni hvort öðru og spili 
saman í tímum og heima. Við ræðum um : tap og sigur, hvernig við 
umgöngumst spil, lestur leiðbeininga.  

Stuttmyndir – kennari Magnús Áskelsson 

Í áfanganum kynnast nemendur stuttmyndagerð.  Þeir læra um mismunandi 
uppbyggingu stuttmynda eftir eðli þeirra og tegund.  Nemendur læra um 
handritsgerð, nokkrar grunnreglur í kvikmyndagerð og kynnast klippiforriti sem 
hægt er að nota við stuttmyndagerð. 
Markmiðið er að gera eina – þrjár stuttmyndir. 
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Textíll - kennari Helga Jakobsdóttir 

Nemendur læra að virkja sköpunarkraftinn í sjálfum sér og temja sér aðferðir 
til að skynja umhverfi sitt og nýta það til listsköpunar. Í tímanum er rifjaðar upp 
grunnvinnsluaðferðir í prjóni, hekli, útsaum, og öðrum gerðum handverks t.d. 
að sauma í saumavél. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað og regluleg endurgjöf er frá kennara á 
vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 50% 
 Virkni í kennslustundum 50% 

 

 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
Efnisgjald í textil er 2.000 kr. 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Mismunandi möguleiki í prjóni, hekli, 

útsaumi og ýmsum textílaðferðum 
• Mikilvægi frágangs á eigin verkefnum 
• Mikilvægi lestrar/hlustunar sem nýtist í 

daglegu lífi. 
• Aldursmiðuðum bókmenntum 
• Uppbyggingu bóka 
• Fjölbreyttum spilum 
• Stuttmyndagerð  

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Vinna með grunnaðferðir í ýmsum textíl 
• Tengja saman ólíkt handverk og koma 

þeim frá sér sem einni heild 
• Lesa og/eða hlusta á mismunandi texta 

sér til gagns og gleði. 
• Tjá skoðanir sínar. 
• Vinna í stuttmyndagerð 
• Spila mismunandi spil með mismunandi 

spilareglum 
 

Hæfni 
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Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Leita nýrra hugmynda til að iðka handmenntir 
• Vanda frágang og vinnubrögð 
• Nýta sér bókmenntir í daglegu lífi til gagns og/eða gleði í hvaða formi sem er, t.d. ritaðar 

bækur, hljóðbækur og rafbækur. 
• Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni. 
• Láta skoðanir sínar í ljós.  
• Draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur og túlkun texta. 
• Þekkja ferlið við stuttmyndagerð  
• Spila fjölbreytt borðspil og kenna öðrum leikreglur 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Spil Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á áfanga 
Rætt um spil sem nemendur hafa áhuga á 
að læra og þau spil sem þau kunna. 
Kynna uppáhalds spilið sitt og sett upp 
áætlum með þeim.  

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Borðspil samkvæmt áætlun nemenda. 
Skipt í tvo hópa 

  

3. vika 
24. – 28. Janúar 

 Forvarnarvika gegn einelti 

Teningaspil – skipt í tvo hópa   

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Yatzy- skipt í tvo til þrjá hópa   

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Spilum Uno – skipt í tvo til þrjá hópa   

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Spilastokkar t.d Olsen Olsen , veiðimann 
og fleira sem nemendum dettur í hug 

  

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Spila leik í tölvu eða Ipad . Nemendur 
tveir og tveir saman og kenna hvor öðrum 

  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Spila leik í tölvu eða Ipad . Nemendur 
tveir og tveir saman og kenna hvor öðrum 
  

  

9. vika 
7. – 11. mars 

Spil samkvæmt áætlun nemenda   

10. vika 
14. – 18. mars 

Borðspil - skipt í tvo hópa   

11. vika 
21. – 25. mars 

Yatzy – skipt í tvo til þrjá hópa   

12. vika 
28. – 31. mars 

Spil samkvæmt áætlun nemenda   

13. vika 
4. – 8. apríl 

 Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Leggja kapal í tölvu -Ipad eða með 
spilastokkum 

  

14. vika 
19. – 22. apríl 

Frjáls val – nemendur velja sér spil   

15. vika 
25. – 29. apríl 

Borðspil - spilastokkar   

16. vika 
2. – 6. maí 

Frjáls val og samantekt   

  Með fyrirvara um breytingar og von um 
gott samstarf 

Linda Björk Helgudóttir 
  

  
  
  
  
 

 

Kennsluvikur  Áætluð yfirferð námsefnis Stuttmyndir  Skil á verkefnum  

1. vika  
6. - 14. janúar  

Kynning og umræður um áfangann.  
Sögur verða til  
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2. vika  
17. – 21. janúar  

Vinnuferlið í stuttmyndagerð  
  

  

3. vika  
24. – 28. Janúar  

 Forvarnarvika gegn einelti  

Handrit    
  

  

4. vika  
31. jan. – 4. febrúar  

Handrit    
  

Skil á handriti  

5. vika  
7. – 11. febrúar  

Reglur tengdar myndatökum    

6. vika  
14. – 18. febrúar  

Hreyfing myndavélar  
  

  

7. vika  
21. – 25. febrúar  

Tökur og vinna í stuttmynd  
  

  

8. vika  
28. feb. – 4. mars  

Tökur og vinna í stuttmynd  
  

  

9. vika  
7. – 11. mars  

Ýmsar brellur í kvikmyndagerð  
  

Skil á mynd  

10. vika  
14. – 18. mars  

Heimildarmynd  
  

  

11. vika  
21. – 25. mars  

Handrit, æfingar og tökur fyrir 
heimildarmynd  
  

  

12. vika  
28. – 31. mars  

Auglýsingar  
  

Skil á heimildarmynd  

13. vika  
4. – 8. apríl  

 Starfshlaup 8. apríl?  
Páskafrí 9. – 18. apríl  

Handrit, æfingar og tökur fyrir auglýsingar  
  

Skil á auglýsingu   

14. vika  
19. – 22. apríl  

Tökur og vinna í stuttmynd  
  

   

15 . vika  
25. – 29. apríl  

Tökur og vinna í stuttmynd  
  

  

16. vika  
2. – 6. maí  

Skil og sýning á stuttmynd  Skil á stuttmynd  

    
Með fyrirvara um breytingar og von um gott 

samstarf 
Magnús Einþór Áskelsson 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Bókmenntir Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á áfanga.  
Íslenskar bókmenntir. 
Bók valin 

  

2. vika 
17. – 21. janúar 

Lestur hefst    

3. vika 
24. – 28. Janúar 

 Forvarnarvika gegn einelti 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar-  
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4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

Tímaverkefni 1 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

Tímaverkefni 2 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

9. vika 
7. – 11. mars 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

Tímaverkefni 3 
  

10. vika 
14. – 18. mars 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

11. vika 
21. – 25. mars 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

12. vika 
28. – 31. mars 

Lestur/ umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

Tímaverkefni 4 
  

13. vika 
4. – 8. apríl 

 Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

14. vika 
19. – 22. apríl 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Lestur/umræður og verkefnavinna upp úr 
efni bókar 
  

Tímaverkefni 5 
  

16. vika 
2. – 6. maí 

Samantekt og umræður 
Mat á áfanga 

  

     

     
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sunna Pétursdóttir 

 

     

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis í Textíl Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á kennsluáætlun og áfanganum   

2. vika Prjónaverkefni   



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

17. – 21. janúar 
3. vika 

24. – 28. Janúar 
 Forvarnarvika gegn einelti 

Prjónaverkefni 
  

  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Hekluverkefni Skila prjónaverkefni 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Hekluverkefni   

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Sauma í saumavél – verkefni Skila hekluverkefni 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Sauma í saumavél – verkefni   

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Útsaumur Skila saumavélaverkefni 

9. vika 
7. – 11. mars 

Útsaumur   

10. vika 
14. – 18. mars 

Velja verkefni 
  

Skila útsaumsverkefni 

11. vika 
21. – 25. mars 

Vinna að val verkefni   

12. vika 
28. – 31. mars 

Vinna að val verkefni   

13. vika 
4. – 8. apríl 

 Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Vinna að val verkefni   

14. vika 
19. – 22. apríl 

Vinna að val verkefni Skila valverkefni 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Bókasafn Reykjanesbæjar   

16. vika 
2. – 6. maí 

Ljúka við verkefnin   

   Með fyrirvara um breytingar og von um 
gott samstarf 

Helga Jakobsdóttir 
 

  

     
 


