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Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir, gudrunb@gardaskoli.is 

Námsmat í fatahönnun felur í sér: 

 Ferilmöppu sem endurspeglar vinnuna 

 Símat sem byggir á vinnu nemenda í tímum, hegðun, vinnusemi sjálfstæði og umgegni 

 Hönnun og frágang verkefna 

 Leiðsagnarmat. Skráning verkefna jafnóðum á eyðublað sem er á ábyrgð nemenda, samtal og 

sjálfsmat 

Vika 1-2 - 01.01-12.01                

Viðfangsefni 

Hugmyndavinna fyrir flík að eigin vali. 4 

skissur ein valin til að fullvinna og sauma. 

 

Námsefni 

Gínublöð, sniðblöð  

Og saumahandbækur 

Með leiðbeiningum 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Ferilmappa og skapandi hugsun 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 Beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu  

 

Vika 3-11 - 15.01-16.03                                                                                   19.02-23.02 Vetrarfrí 

Viðfangsefni 

Vinna við flík. Nánari útfærsla, flíkin 

saumuð og mátuð. Gerðar viðeigandi 

breytingar að líkamsmálum. Gert er ráð 

fyrir að nemendur nái að fullvinna flík að 

eigin vali, árshátíðarfatnað eða annað 

miðað við þá kunnáttu sem fyrir er. 

Áhersla á góðan frágang, að nemendur 

þjálfist í að nota tæki og búnað stofunnar, 

noti overlocksaumavél við frágang og 

bæti þá verkkunnáttu sem fyrir er.  

Námsefni 

Handbækur, 

grunnsnið, 

sýnishorn og prufur 

leiðbeiningar, 

Burda, 

Håndarbedje, 

Ottobre, 

Onion og fl. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat sem byggir  vinnusemi 

í kennslustundum, 

sjálfstæði og vönduðum  

vinnubrögðum við gerð flíkur. 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða  

 Rökstutt eigið val á textílefni eftir viðfangsefni og efnisfræði 
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 Unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf 

 Beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu  

 Fjallað um helstu tákn og merkingar vefjarefna 

 

 

Vika 12 - 19.03-23.03 

Viðfangsefni 

Fatahönnuður, stutt kynning 

fyrir hópinn 

Námsefni 

Bækur og vefmiðlar 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Vinnan og kynning metin 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 Sagt frá textíliðnaði og starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun 

 

 

 

 Vika 13 - 26.03-02.04 Páskaleyfi 

Vika 14 -22 02.04-01.06 23.-27.04 Listadagar  21.05-25.05 Annar í hvítasunnu og prófadagar
      

Viðfangsefni 

Valfrjálst verkefni, fylgihlutur, endurnýting,  

Prjón eða hekl.  

Frágangur verkefna og vinnumöppu. 

Sjálfsmat og leiðsögn. 

 

Námsefni 

Bækur, 

blöð,  

Pintrest og  

eigin hugmyndir 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hönnun og frágangur  

verkefna 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 Skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt 

 Lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað til þess 

viðeigandi hugtök 

 

 

          
 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 

Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

 Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða  

 Rökstutt eigið val á textílefni eftir viðfangsefni og efnisfræði 

 Unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf 

 Beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu 
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 Skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt 

 Lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað til þess 

viðeigandi hugtök 

 Fjallað um helstu tákn og merkingar vefjarefna 

 Sagt frá textíliðnaði og starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun 

   

 


