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Skólaár: 2019-2020 

Kennari/ar: Sigríður Hjartardóttir 

Árgangur: 4. Bekkur  

Önn: Vor 

Námsgrein: Textílmennt 

Fjöldi kennslustunda á viku: 4 kennslustundir á viku, mæta tvisvar í viku í 80 mínútur í 

senn. 

 

 



   
 

   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

  

Ca. 7. vikur – 

14. skipti                

 

• Notað einfaldar aðferðir 

greinarinnar og beitt viðeigandi 

áhöldum  

• Getur unnið úr nokkrum gerðum 

textílefna  

• Unnið eftir einföldum 

leiðbeiningum  

• Tjáð hugmyndir sínar með 

einfaldri skissu  

• Leitað að einföldum 

upplýsingum í nokkrum miðlum  

• Skreytt textílvinnu á einfaldan 

hátt  

• Gert grein fyrir mismunandi 

tegundum handverks og notað 

okkur hugtök sem tengjast 

greininni  

• Sagt frá íslensku  hráefni og 

unnið með það á einfaldan hátt  

• Sagt frá nokkrum tegundum 

textílefna  

• Fjallað um mismunandi klæðnað 

fólks með tilliti til veðurfars, 

athafna og tilefna  

• Þjálfist í að sauma beint í 

saumavél  

• Þjálfist í að þræða saumavél  

• Þjálfist í að sníða  

• Kann þræðispor  

• Læra að vinna með tvöfalt 

efni, klippa og sauma saman í 

saumavél  

• Þekki muninn á beinu og sikk 

sakk spori 

• Getur unnið sjálfstætt  

• Læra að vefa snúru í bakpoka.  

 

• Farið yfir reglur og frágang í 

stofu. 

• Nemendur sauma bakpoka 

sem þeir hanna útlit á sjálfir. 

Mynd yfirfærð af blaði yfir á 

efni og síðan litað með 

textíllitum. Síðan er myndin 

saumuð með varplegg. Snúrur 

vafðar úr bómullargarni með 

þeim litum sem nemendur 

velja. Nemendur velja lit i 

bakhlið og skrifa nafnið sitt 

með textíllitum og skreyta að 

vild. Nemendur gera æfingar í 

saumavélinni áður en þeir 

sauma hann saman. Næla 

notuð til þess að þræða bönd 

inn í pokann. Böndin mæld 

upp - hvað þau þurfi að vera 

löng.  

• Aukaverkefni – val um 

fjölmörg verkefni 

 

• Fjölbreytt verkefni 

• Símat  

• Leiðsagnarmat 

• Ástundun og virkni í 

tíma 

 



   
 

• Notað ný og endurunnin efni í 

textílvinnu.  
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