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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 
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Kennari Katrín Sigurðardóttir,  katrin.sigurdardottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Þriðjudagar kl. 11:10-11:50   

Námsefni 
Kennari útvegar hráefni skylduverkefni en nemendur kaupa sjálfir í frjálsu 
verkefnin. Efnisgjald er 4000 kr. 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum eru rifjaðar upp grunnvinnsluaðferðir í prjóni, hekli og a.m.k. 
tveimur öðrum gerðum handverks. Nemendur hanna lokaverkefni í 
greininni þar sem tengdar verða saman ólíkar handverksaðferðir. 
Verkefnamöppu er skilað. Nemendur þurfa að temja sér vönduð og 
sjálfstæð vinnubrögð.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Nemendur vinna föst verkefni og prufur  með hinum ýmsu textílaðferðum. 
Einkunn er gefin fyrir verkefnin sem er haldið saman í möppu.  Matið byggir 
á umfangi, erfiðleikastigi og vandvirkni. Kennari skráir niður einu sinni í viku 
framgang verkefna. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Prjón 15% 
 Hekl 15% 
 Útsaumur 20% 
 Eigið verkefni 40% 
 Mæting og virkni 10% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Nemendur bera ábyrgð á að fylgjast með mætingum og hafa einn 
sólarhring fyrir athugasemdir við tímasókn. Matvæli ekki leyfð í 
kennslustund en það má borða í kennslustofunni í frímínútum 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• mismunandi möguleikum í prjóni, hekli, 

útsaumi og ýmsum textílaðferðum 
• mikilvægi frágangs á eigin verkefnum 
• tengslum á milli ólíkra 

handverksaðferða 

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 
• semja vinnulýsingu sem er nothæf fyrir 

utanaðkomandi a 
 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 
• leita nýrra hugmynda til að iðka handmenntir 
• geta yfirfært hugmynd sína yfir í unninn hlut 
• útfæra verkefnin eftir vinnulýsingu 
• vanda frágang og vinnubrögð 

 

Vinnuáætlun – símat 
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Verkefnavinna í prjóni og hekli 16 vikur x 1 klst. 16 klst. 
Útsaumur 16 vikur x 1 klst. 16 klst. 
Eigið verkefni 16 klst. 16 klst. 
Alls  112 klst. = 5 fein* 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

• Kynning á áfanga 
• Nemendur sem ekki verið áður 

sauma poka 
 

Verkefnum skilað 
jafnóðum  

2. vika 
16. - 22. janúar 

• Prjón og hekl 
Nemendur prjóna og hekla tusku 
Ein heklprufa samkvæmt 
teikningu 

 

3. vika 
23. - 29. janúar 

• Prjón og hekl  

4. vika 
30. janúar - 5. Febrúar 

1.febrúar þrískólafundur 

• Prjón og hekl  

5. vika 
6. - 12. febrúar 

• Prjón og hekl  

6. vika 
13. - 19. febrúar 

• Prjón og hekl  

7. vika 
20. - 26. febrúar 

• Útsaumur/ handklæði  
 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

• Útsaumur  
• Stoð 

Fyrir miðannarmat á að 
vera búið að skila poka 
prjóni og hekli  

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

• Útsaumur 
• Val á eigin verkefni 

Útsaumi skilað 

10. vika 
13. - 19. mars 

• Eigið verkefni  
• Framkvæmdaáæltun  

Framkvæmdaáætlun 
skilað. 

11. vika 
20. - 26. mars 

• Eigið verkefni  

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

• Eigið verkefni  

13. vika 
11. - 16. apríl 

• Eigið verkefni  

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

• Eigið verkefni  

15. vika 
24. - 30. apríl 

• Eigið verkefni  

16. vika 
1. - 10. maí 

1.-4.maí Erasmusverkefni 
kennara 

• Frágangur og verkefnaskil  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Katrín Sigurðardóttir 


