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

1. skipti -Að nemendur þekki 
umgengisreglur stofunnar. 
-Að nemendur útbúi 
leiðarbók og skilji tilgang 
hennar. 
-Að kynnast nokkrum ólíkum 
leiðum við að skreyta 
textílefni. 
-Að nemendur geti tjáð 
hugmyndir sínar með 
einfaldri skissu. 
 

Saumavélaæfingar og farið 
yfir verkefni vetrar. 

 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. -6. skipti -Að nemendur geri sér grein 
fyrir mismunandi tegundum 
handverks og notað 
viðeigandi hugtök sem 
tengjast verkefninu. 
-Að nemendur geti unnið 
með einföld snið og 
uppskriftir. 
-Að nemendur fái innsýn í 
bútasaum og gert sér grein 
fyrir endurnýtingu og 
efnisveitum. 
 
 

Nálarþæfing. Nemendur 
hanna mynd á blað, yfirfæra 
yfir á fílt efni og nálaþæfa 
myndina. Myndin er svo 
saumuð á púða eftir 
fyrirfram gefnum sniðum. 

Ullarkemba, nálar fyrir 
þæfingu, skæri, filt efni og 
allskonar efni fyrir púða. 

 

7.-10. skipti -Að nemendur kynnist hvað 
það þýðir að geta útskýrt 
hagnýtt og fagurfræðilegt 
gildi handverks og fjallað um 

Saumavélaæfingar, hvernig á 
að þræða vél, stillingar og 
vígslsaumur. 
Flíshúfa. 

Saumavélar, efnisafgangar, 
skæri, pappír fyrir sniðagerð. 
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fagurfræði í eigin verkum. 
-Þekki mun á teygjanlegum 
og óteygjanlegum efnum og 
tilgang þeirra. 
-Öðlist færni í að sníða úr 
textílefni eftir eigin 
pappírssniði og mæla fyrir 
saumförum.  
 
 
 

 
 
 
 
 

11.-14. skipti -Að nemendur kynnist 
sjálfstæðum vinnubrögðum í 
textílmennt og unnið eftir 
ferli. 
-Að nemendur geti fylgt eftir 
hugmynd að afurð. 
-Að nemendur geti nýtt 
helstu miðla til að afla 
upplýsinga um textíla og 
textílvinnu. 
-Geri sér grein fyrir að 
mistök og tilviljanir geta leitt 
til óvænts árangurs . 
 

Frjálst saumaverkefni. 
Kennari kemur með 
hugmyndir ef nemendur vita 
ekki hvað þá langar að búa 
til. t.d. hulstur og standur 
fyrir spjaldtölvu, 
penslatösku, stuttbuxur. 

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

 

 

 


