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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/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin námi og að standa skil á þeim þáttum 

sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem 

þörf er á. Ef nemandi skilar ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Unnið er með að gera nemendur læsa á uppskriftir, snið og leiðbeiningar sem tengjast textílgreininni. Gerð eru hugarkort sem 

tengjast fjölbreyttum viðfangsefnum. Þau má vinna á skapandi hátt í máli og myndum með það að markmiði að ramma inn þann orðaforða 

sem tengist ákveðnum verkþætti eða verkefni.   Kynning á vefjarefnum er í höndum nemenda og reynir á að lesa sér til og koma 

þekkingunni frá sér. 

 Námsmat í textílmennt felur í sér: 

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

 Hönnun og frágang verkefna 

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

sjálfsmat 

 Gefnar eru hæfnieinkunnir í samræmi við aðalnámsskrá grunnskóla með áherslu á 

lykilhæfniþættina skapandi og gagnrýna hugsun og sjálfstæði og samvinnu 

 

Kennarar: Guðrún Björk Einarsdóttir,  gudrunb@gardaskoli.is 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 35  20.08-31.08       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Handverk, aðferðir 

og tækni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Kennsla og þjálfun í vélsaumi 

Hæfniviðmið: 

Að geta beitt áhöldum 

greinarinnar við verkefnavinnu. 

 

Vika 36 -37  03.09-14.09        06.09 Námskynningar fyrir foreldra 

Hæfniþáttur: 

Umgengni og tækni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Kenndar nokkrar litunar- og  

tauþykksaðferðir sem nýttar eru  

við verkefnavinnu. 

 

Hæfniviðmið: 

Sýnt frumkvæði í góðri umgengni 

og frágangi á vinnusvæði. 

Beitt þeirri tækni sem námsgreinin 

býr yfir á sjálfstæðan hátt. 

 

Vika 37 -39   10.09-28.09 11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk      17.09 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Sköpun, hönnun og 

útfærsla 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur vinna eina litunar- eða 

tauþrykksaðferð og velja verkefni þar 

sem aðferðin er notuð. 

Hæfniviðmið: 

Lagt mat á eigin vinnubrögð, 

sagt frá góðu handbragði, 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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formi og hönnun og notað til 

þess viðeigandi hugtök. 

 

 

Vika 40 -41   01.10-12.10     03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

Menning og umhverfi 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Textílefnakynning. Samvinna 

tveggja að gerð kynningar um 

vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður og sett í 

samhengi við sjálfbærni og 

umhverfisvernd. 

Skilað er í  Classroom 

Hæfniviðmið: 

Nýtt margvíslega miðla við að afla 

upplýsinga á gagnrýninn hátt um efni 

sem tengjaist textílsögu, hönnun og 

iðnaði. Sagt frá vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður og sett í 

samhengi við sjálfbærni  og 

umhverfisvernd. 

 

 
 

Vika 42 -43 15.10-26.10     16.10 Samráðsdagur heimila og skóla                          26.10 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Sköpun, hönnun og 

útfærsla 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Vinna fatalímmiða fyrir textílverkefni í 

samvinnu við upplýsingatækni. 

 

Hæfniviðmið: 

Skreytt textílafurð á skapandi 

og persónulegan hátt. 

 

 

 

Vika 44 - 45 29.10-09.11  07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti
             

Hæfniþáttur: 

Sjálfstæði og 

samvinna 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Sameiginlegt textílverk þar sem 

hópurinn í sameiningu saumar alls konar 

litríkar persónur. 

Hæfniviðmið: 

Tekið þátt í samvinnu með 

sameiginlegt markmið hópsins að 

leiðarljósi. 

 

 
Vika 46 - 12.11-20.12  16.11 Dagur íslenskrar tungu       20.11 Dagur mannréttinda barna 
 27.11 Skipulagsdagur     13.12 Starfamessa   19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi          
                                            

Hæfniþáttur: 

Handverk, aðferðir og 

tækni 

Sköpun, hönnun og 

útfærsla 

  

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Valverkefni þar sem unnið er með 

margs konar textílaðferðir og byggt 

ofan á þá kunnáttu sem fyrir er. 

Hæfniviðmið: 

Geta beitt fjölbreyttum  

aðferðum og áhöldum 

greinarinnar við formun 

valverkefna og bætt við þá 

kunnáttu sem fyrir er. 

Skeytt textílafurð á skapandi 

og persónulegan hátt. 
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Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

 

 

 

 

 

 

 

 


