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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: Áhersla er á að gera nemendur læsa á uppskriftir, snið og leiðbeiningar sem tengjast textílgreininni.  Nemendur skrá á þar til 

gert leiðsagnar og sjálfsmatsblað örstutta lýsingu á öllum verkefnum og hvað þeir lærðu. Þar reynir á hugtakaskilning.  

Kennari: Guðrún Björk Einarsdóttir, gudrunb@gardaskoli.is 

Námsmat í fatahönnun felur í sér: 

 Ferilmöppu sem endurspeglar vinnu annarinnar 

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

 Hönnun og frágangur verkefna 

 Leiðsagnarmat sem þýðir að það er á ábyrgð nemenda að skrá verkefni á eyðublað og í 

kjölfarið er samtal og sjálfsmat 

 Gefnar eru hæfnieinkunnir í samræmi við aðalnámsskrá grunnskóla með áherslu á 

lykilhæfniþættina skapandi og gagnrýna hugsun og ábyrgð og mat á eigin námi 
 

Vika 34 -36 20.08-07.09                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Handverk,  

aðferðir og  

tækni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Kynning á verkefnum. 

Sníðablöð, notkun, merkingar 

og tákn.  

Máltaka, máltafla. 

Gínublöð og hugmyndavinna. 

Hæfniviðmið: 

Unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, 

áætlað stærðir og efnisþörf.  

Rökstutt val á textílefni eftir viðfangsefni og 

efnisfræði. 

 

 

 

Vika 37 -44 10.09-02.11               11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

Sköpun, hönnun 

og útfærsla 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Peysa að eigin vali sniðin. 

Sniðbreytingar og aðlögun að 

líkamsmálum. Flík sniðin og 

saumuð.  

Hæfniviðmið: 

Beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í 

hönnun og textílvinnu.  

Lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá 

góðu handbragði , formi og hönnun og 

notað til þess viðeigandi hugtök.  

 

Vika 45 - 05.11-9.11     07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Hæfniþáttur: 

Sköpun, hönnun 

útfærsla 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Nemendur hanna fatalímmiða á peysuna í 

samvinnu við upplýsingamennt. 

Hæfniviðmið: 

Skreytt textílafurð á skapandi 

og persónulegan hátt. 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Vika 46 -51 12.11-20.12  16.11 Dagur íslenskrar tungu       20.11 Dagur mannréttinda barna 
                                                         27.11 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Menning og 

umhverfi 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þjálfun í að endurvinna og skapa 

nýtt úr notuðu. 

Sýnd mynd um textíliðnaðinn og  

tískuheiminn. 

 

Námsmat: 

Sagt frá vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður og sett í samhengi 

við sjálfbærni og umhverfisvernd. 

 

Vorönn 2019 

Vika 1 – 4  03.01-25.01                

Hæfniþáttur: 

Sköpun, 

hönnun, 

útfærsla 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Valverkefni. Val um textílaðferð og verkefni 

sem miðar að því að dýpka þá kunnáttu sem 

fyrir er eða takast á við nýja aðferð. 

 

Námsmat: 

Skreytt textílafurð á skapandi 

og persónulegan hátt. 

 

 

Vika 5 -7- 28.01-15.02              29.01 Samráðsdagur heimilis og skóla /  01.02 Dagur stærðfræðinnar 

Hæfniþáttur: 

Handverk, 

aðferðir og 

tækni 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ferilmappa. Hugmyndavinna, snið og 

sniðbreytingar fyrir flík vorannar. 

Vélsaumsverkefni þar sem unnið með 

sniðblöð, snið dregin upp, breytt og aðlöguð 

að líkamsmálum.  

Námsmat: 

Rökstutt eigið val á textílefni 

eftir viðfangsefni og 

efnisfræði. 

Unnið með snið og 

uppskriftir, tekið mál, áætlað 

stærðir og efnisþörf. 

 

 

Vika 8 - 18.02-22.02 Vetrarleyfi 
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Vika 9 – 15  25.02-12.04   12.03-14.03 Samræmd próf 9b   20-22.03 Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. 
og 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

Sköpun, hönnun 

og útfærsla 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Flík sniðin og saumuð. Gert er ráð fyrir að 

nemendur nái að fullvinna einfalda flík að 

eigin vali með áherslu á   góðan frágang. 

Námsmat: 

Lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt 

frá góðu handbragði, formi og 

hönnu og notað til þess 

viðeigandi hugtök. 

 

 

Vika 16 - 15.-22.04 Páskaleyfi 

Vika 17 – 20  22.04-17.05                    

Hæfniþáttur: 

Menning og 

umhverfi 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Endurnýting. Bolir eða flík endurgerð með 

fatalímsfilmum, tie dye litun, íslitun, 

kertavaxi, shibori eða öðrum textílaðferðum.  

UseLess myndin sýnd sem kveikja og 

hugmyndir af pintrest og fleira.  

Námsmat: 

Sagt frá vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður og 

sett í samhengi við sjálfbærni 

og umhverfisvernd. 

 

 
Vika 21-22  20.-31.05  20.-22.05 Prófadagar        21.05 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Frágangur verkefna og verkefnaskil. 

Námsmat: 

 

Sjálfsmat og leiðsögn 

 

06.06 Útskrift 10. bekkjar / 07.06 Skólaslit 

 

 

 

 


