
 

  
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

 
 Hárgreiðsla 

Kennsluáætlun – Vor 2019 

Kennari áfangans:  Þóra V Hilmarsdóttir 

 

 

Áfangalýsing:   

Nemendur læri frá grunni að undirbúa og gera einfaldar hárgreiðslur, festa teygjur og 

spennur. Jafnframt  þjálfast nemendur í grunnatriðum í að flétta og að gera snúninga í hár á 

margvíslega vegu.  Kennt verður á dúkkuhöfuð þar sem nemendur læra að setja saman ólík 

form í hárgreiðslum og fá þjálfun í að móta eigin hugmyndir þar sem sköpunargleðin fær að 

njóta sín.  Lögð er áhersla á að nemendur temji sér vönduð og öguð vinnubrögð. 

Nemendur læra um almenna hárumhirðu og heilbrigði hárs, hársvarðar og val á viðeigandi 

hárvörum,  læra að þvo hár og grunnatriði í höfuðnuddi.  

 

 

 

Markmið áfangans: 

Þekking, leikni og hæfni: 

• Að nemendur læri að hanna og útfæra léttar hárgreiðslur, fléttur og snúninga. 

• Að nemendur þjálfi hug og hönd með markvissum, skipulögðum og einföldum 

vinnubrögðum við að meðhöndla hár. 

• Að nemendur efli sköpunargáfu sína og styrki fínhreyfingar. 

• Að nemendur auki  vinnufærni sína og næri sköpunargáfu. 

• Lögð er áhersla á að auka sjálfsöryggi nemenda með því að hver og einn einstaklingur 

fái að njóta sín og sýna frumkvæði til virkjunar hugmyndaflugs og sköpunargleði. 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Grunnskóli val                                      HÁRGREIÐSLA                                      Vinnuáætlun vor 2019 

Vika Dags. Námsefni -viðfangsefni 

1   

2 7. Jan Kynning á áfanganum, námsgögnum, námsumhverfinu og hvernig náminu 

verði gert skil á önninni 

3 14. Jan Gerum dúkkurnar klárar. 

4 21. Jan Byrjum á að flétta. Föstflétta, Fiskiflétta og Fiðrildaflétta.  

5 28. Feb Fléttum hvor aðra.  

6 4. Feb 

Starfsdagur 

 Frjáls fléttugreiðsla. Hugmyndir af heiman. 

7 11. Feb Hárþvottur . Ræðum um vörur og eiginleika þeirra. 

8 18. Feb Hárþvottur og dekur.  

9 25. mars Krullujárn, vöfflujárn og sléttujárn. Lærum að beita heitujárnunum rétt og 
lærum það sem við getum ekki gert. Dúkkur. 

10 4. Mars Krullum, vöflum hvor aðra. Það verður stuð. 

11 11. Mars Vinnum áfram með heitu járnin. 

12 18. Mars Hárþvottur og dekur. 

13 25. April Snúðar og pulsur í hár. Lærum að nota alskonar aukahluti svo hægt sé að 
gera fullkomna greiðslur. 

14 1. Apr Hártíska ákveðinna tímabila rædd  

15 8. Apr Koma með greiðslu hugmynd að heiman. Verið dugleg að „googla“ 

hugmyndir. Hvað langar ykkur að geta framhvæmt. 

16 15. Apr 

Páskafrí 

 

17 22. Apr 

Páskafrí 

 

18 29. Apr Förum yfir önnina . Hvað erum við búin a læra og hvernig gekk okkur. 

19 6. Maí Frágangur og uppgjör. 
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