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Skipti Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

1. skipti -Að nemendur þekki 
umgengisreglur stofunnar. 
-Að kynnast nokkrum ólíkum 
leiðum við að skreyta 
textílefni. 
-Að nemendur geti tjáð 
hugmyndir sínar í 
leiðarbókina með einfaldri 
skissu. 
 

Leiðarbók og poki með mynd 
undir verkefnin í 
textílmennt. 
Myndin á pokann skissuð 
upp á blað og farið yfir 
verkferla. 

Power point um leiðarbók og 
poka. 

Símat. Nemandi og kennari 
meta árangur í lok hvers 
tíma. Horft er í getu 
nemanda til þess að fara 
eftir munnlegum og 
skriflegum fyrirmælum. 
Einnig er til mats virkni, 
vinnubrögð og virðing í garð 
áhalda. 

2. -5. skipti -Að nemendur læri að vinna 
með máltöku. 
-Að nemendur geri sér grein 
fyrir mismunandi tegundum 
handverks og notað 
viðeigandi hugtök sem 
tengjast verkefninu. 
-læri að sauma beina sauma 
og vígslsaum á saumavél. 
-geti notað hugtök og heiti 
sem tengjast viðfangsefnum 
greinarinnar. 
 

 

Saumavélaæfingar og pokinn 
saumaður. 
 

Efni, snúrur, saumavélar, 
skæri, útsaumsefni, fatalitir, 
útsaumsgarn og 
saumavélaæfingar. 

 

6.-9. skipti -Að nemendur átti sig á 
mikilvægi handverks. 
-Geti sýnt fram á þekkingu á 
eiginleikum ullar og 
baðmullarefna.  

Bangsi. 
 
 
 
 

Glærukynning um notkun 
sniða. 
Allskonar efni, saumavélar, 
skæri og annað sem þarf við 
saumaskap. 
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-Geti unnið með mjög 
einföld snið. 
 

 
 
 

10.-14. skipti -Að nemendur kunni grunn 
að krosssaumi. 
-Að nemendur kunni að 
teikna eigið mynstur á blða 
og farið eftir. 
 

Lítil krosssaumsmynd á java. 
Nemendur hanna litla mynd 
og sauma eftir.  

Javi, perlugarn, 
útsaumsnálar, skæri, 
glærusýning, mappa með 
hugmyndum af myndum. 

 

15.-18. skipti -Að nemendur kynnist 
sjálfstæðum vinnubrögðum í 
textílmennt og unnið eftir 
ferli. 
-Að nemendur geti fylgt eftir 
hugmynd að afurð. 
 

Frjálst saumaverkefni. 
Kennari kemur með 
hugmyndir ef nemendur vita 
ekki hvað þá langar að búa 
til. 

Efni, skæri, saumavélar, 
tölur, títuprjónar og fl. 

 

 

 


