
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Textílmennt – Skólaárið 2019-2020 

3. bekkur, 3 vikustundir ( 9 vikur í lotu) 

Kennari: Birna Guðmundsdóttir  birna.gudmundsdottir1@rvkskolar.is 

 

Textílmennt 

Nemendur kynnast nokkrum vinnuaðferðum greinarinnar sem þjálfa hug og hönd, ásamt tilfinningu 

þeirra fyrir efnum, formum og litum. Áhersla á að þeir tileinki sér rétta notkun áhalda og tækja, 

samhliða þjálfun til sköpunar og eigin útfærslna. 

Kennslugögn: Tæki, áhöld og efniviður sem hæfir viðfangsefni/verkefni hverju sinni.   

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar / eða árgangsins / stigsins: 

Samskipti einkennast af virðingu og kurteisi  

Mæting á réttum tíma í kennslustund 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel  

Skil á verkefnum  verkefni unnin í tímum og metin áður en nemendur fara með þau heim 

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

veraldarvefurinn, handbækur greinarinnar   

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og vinna vel 

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

 

 

Vikur Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Vika 1 Útsaumur  

Símat sem byggir á 

hæfniviðmiðum og 

verkefnum 

 

 

 

 

 

 

Saumað nokkur útsaumsspor 

 

Gengið frá eftir vinnu sýna 

Mán Kynning á skipulagi stofu, 

áhöldum og mikilvægi góðrar 

umgengni 

Þri Bókamerki með 

útsaumssporum 

Mið Bókamerki með 

útsaumssporum 

Vika 2 Útsaumur   

Saumað nokkur útsaumsspor 

 

Gengið frá eftir vinnu sýna 

Mán Bókamerki með 

útsaumssporum 

Þri Bókamerki með 

útsaumssporum 

Mið Bókamerki með 

útsaumssporum 

Vika 3 Þurrþæfing   

Þurrþæft mynd eftir eigin 

teikningu 

 

Gengið frá eftir vinnu sýna 

Mán Hugmyndavinna, Teikna 

mynd og lita fyrir 

þurrþæfingu 

Þri Þurrþæfa á flatt stykki 

Mið Þurrþæfa á flatt stykki 



 
 

Vika 4 Klippa (sníða) og sauma   

Lagt snið á tvöfalt efni og 

klippt út 

 

Saumað saman tvöfalt efni 

með tunguspori 

 

Gengið frá eftir vinnu sýna 

Mán Hugmyndavinna. Búa til snið 

af fígúru 

Þri Sníða fígúru, skreyta og 

sauma saman 

 

Mið Sníða fígúru, skreyta og 

sauma saman 

 

Vika 5 Klippa (sníða) og sauma   

 

 

 

 

 

 

Unnið eftir einföldu ferli frá 

hugmynd til afurðar 

Mán Sníða fígúru, skreyta og 

sauma saman 

 

Þri Sníða fígúru, skreyta og 

sauma saman 

 

Mið Sníða fígúru, skreyta og 

sauma saman 

 

Vika 6 Vefnaður   

Notað einfaldan vefnað 

 

Gengið frá eftir vinnu sína 

Mán Vefa á  spjald nota 

fjölbreytta þræði 

Þri Vefa á  spjald nota 

fjölbreytta þræði 

Mið Vefa á  spjald nota 

fjölbreytta þræði 

Vika 7 Vefnaður   
Mán Vefa á  spjald nota 

fjölbreytta þræði 

Þri Vefa á  spjald nota 
fjölbreytta þræði 

Mið Vefa á  spjald nota 
fjölbreytta þræði 

Vika 8 Vefnaður   
Mán Vefa á  spjald nota 

fjölbreytta þræði 

Þri Klippa filtefni í hendur og 

fætur 

Mið Búa til karl úr vefnaði 

Vika 9 Vinnubók/hugtök  Unnið með öðrum og sýnt 

jákvæðni í samskiptum 

 

Komið fram við aðra af 

virðingu og kurteisi 

 

Unnið vel og farið eftir 

fyrirmælum 

Mán Teikna áhöld og efni sem 

unnið hefur verið með 

Þri Segja stuttlega frá 

verkefnum sem þau hafa 

unnið 

Mið Klára verkefni og frágangur 

Aukaverkefni: Prjón, Krosssaumur.  


