
 
 

Kennsluáætlun  1.bekkur 2020-2021 
 
Námsgrein: Í áttina að textíl / vinna með hug, hönd og hjarta. 
Kennari: Hanna Jónsdóttir / hanna@helgafellskoli.is 
 
 
Kennslufyrirkomulag 
 
Nemendur vinna ýmist úti eða inni. Það gilda ákveðna reglur í kennslunni sem eiga 
að efla samskiptahæfni og auka á samkennd nemenda. 
Í töflu heitir þessi áfangi textíll en í honum er ríkari áhersla lögð á að nemendur 
kynnist ferli og þjálfi þannig skapandi hugsun.Skoðanir og hugmyndir nemenda 
skipta máli og allar hugmyndir eru ræddar þannig að þær gagnist og geta orðið til 
þess að breyta verkefnum. Við þjálfum hugsun um textíl með því t.d. að skoða úr 
hvaða efni fötin okkar eru og með því að meðhöndla hann. 
 
 
Námsmat 

Nemendur fá munnlega endurgjöf frá kennara með þau verkefni sem unnin eru jafn óðum. 
Því til viðbótar verður lagt fyrir nemendur sjálfsmatsverkefni þar sem þau meta sig út frá 
völdum hæfniviðmiðum.  

 
 
Stefna og reglur námsgreinarinnar 
Samskipti Einkunnarorð skólans samkennd, samvinna, heiðarleiki eru 

höfð að leiðarljósi. Við æfum góð samkipti, með samkennd 
og tillitsemi. 

Klæðnaður Á heimasíðu skólans er tekið fram að markmið 
Helgafellsskóla sé að njóta útiveru og tryggja að börnin festi 
útivist í sessi í sínu daglegu lífi. Fatnaður barna þarf því að 
vera í samræmi við veðurfar.  
 

Virkni í tímum Það er lögð áhersla á að nemendur geti unnið sjálfstætt eða 
samstarfi við aðra. En einnig að geta unnið eftir leiðsögn. 
Nemendum er frjálst að aðstoða við kennsluna í þeim 
verkefnum sem að þeim gengur betur í en öðrum. 

Skyldur kennara Kennari aðstoðar og hvetur nemendur til þess að þjálfa hjá 
sér eigið frumkvæði til þess að ná markmiðum sínum. 
Hans verkefni er að fá nemendur til að öðlast trú á eigin 
getu og leita mismunandi leiða til þess eftir getu hvers 
nemanda. Hans verkefni er líka að vera besta útgáfa af 



sjálfum sér til, og vera þannig jákvæð fyrirmynd í 
samskiptum. 

Skyldur nemenda Það er ætlast til þess að nemendur mæti á réttum tíma, 
séu virkir þátttakendur og fari eftir reglum og fyrirmælum. Í 
þessum tíma eru allir vinir og við sínum hvort öðru virðingu 
í verki og orði. 

 
 
 
Tímabil Viðfangsefni Kennsluaðferðir Hæfniviðmið / að nemandi... 

Vika 1 

 

Kynningar 
Náttúruleg efni / 
gerviefni. 

Uppbygging á námsgreininni 
kynnt og almennar kynningar á 
nemendum og kennurum 
Við skoðum fötin okkar og 
efnagreinum þau. 

Sýni tillitsemi og umhyggju í 
leik og starfi 
Geti hlustað eftir upplýsingum 
Getur fjallað um mismunandi 
klæðnað fólks með tilliti til 
veðurfars, athafna og tilefna. 
Getur lýst skynjun sinni og 
upplifun af breytingum á hljóði, 
ljósi og hitastigi og áhrifum 
sólarljóss á umhverfi, hitastig 
og líkamann og tengt hitastig 
við daglegt líf. 
 
 

Vika 2-3 Mismunandi 
eiginleikar textíls.  
 

Við klippum niður faðmlengd af 
felti og bindum og vöðlum 
saman í einn stóran hnút. 
Við þekjum hnútinn með 
ullarbandi. Aðferðir við að gera 
hnikil eru notaðar.  
Við saumum 10 stutta þræði í 
hlutinn sem að líkja eftir 
öngum og bindum hnút.    
 

Getur framkvæmt einfaldar 
samsetningar 
Getur sýnt góða nýtingu á því 
efni sem unnið er með. 
Getur beitt líkama sínum rétt 
og farið gætilega með áhöld. 
Getur unnið út frá kveikju við 
eigin listsköpun 
 
 

Vika 3 

 

Hvernig fær maður 
hugmyndir?  

Við höldum áfram að vinna út 
frá hlutnum? Hverjir eru 
eiginleikar hans? Hvað væri 
hægt að nýta hann í?  
Við gerum sameiginlegan 
bakgrunn og tökum svo 
hópmynd af hlutunum og 
gefum verkinu nafn. 

Getur tekið þátt í skapandi ferli 
undir leiðsögn kennara. 
Gettur unnið eftir einföldum 
leiðbeiningum. 
 
 
 

Vika 4 Þvers og kruss -
öræfingar í skynjun. 

Nemendur takast á við 
áskoranir sem kennari deilir út 
í formi spila 

Getur greint að einhverju leyti 
á mili mismunandi aðferða við 
gerð listaverka. 
Getur útskýrt á einfaldan hátt 
áhrif vinnu sinnar á umhverfið 
og áhrif umhverfis á vinnu 
sína. 

Vika 5 Sagnalist  
Hugarflug 

Nemendur búa til söguna um 
það hvernig hluturinn sem þau 
bjuggu til eignast vin eða 
vinkonu og hvernig hún eða 
hann lítur út. Þau vinna skissur 
og reyna að draga fram 
mismunandi eiginleika þessa 
nýja fyrirbæris. 

Getur tekið virkan þátt í 
leikrænu ferli í hópi og sýnt 
skólasystkinum tillitssemi. 
Getur dregið einfalda skissu 
og tvívíða teikningu til að 
útskýra hugmyndir sínar. 
 

Vika 6 Leirlist með textíl 
Mótun og áferð. 

Nemendur leira hlutinn og gefa 
houm áferð og liti með textíl. 

Getur tjáð tilfinningar, skoðanir 
og hugmyndaheim sinn í 
myndverki á einfaldan hátt. 



Getur fjallað um eigin verk og 
annarra 
 

Vika 7 Náttúrulegir hlutir – 
nærumhverfið- hvað 
er fleira að finna?  

Nemendur rýna í umhverfið í 
stóru og smáu samhengi. Við 
notum öræfingarverkefnið 
Þvers og kruss til að skynja 
umhverfið. 
Við fáum lánað eitthvað í 
náttúrunni til að endurskapa úr 
því okkar eigið form. 

Getur sýnt frumkvæði og tekið 
þátt í samvinnuverkefnum 
undir leiðsögn 
 

Vika 8 Eiginleikar efnis 
Festingar án annars 
efnis 
 

Við notum fundna efnið til þess 
að búa til úr því eigin hluti út 
frá eiginleikum þess. 
Nemendur leita leiða til þess 
að láta það líta út eins og það 
sé bundið saman eða soðið 
saman af náttúrunnar hendi. 

Getur sagt frá íslensku hráefni 
og unnið með það á einfaldan 
hátt 
Getur tjáð hugmyndir sínar 
með einfaldri skissu. 

Vika 9 Eiginleikar efnis 
Festingar án annars 
efnis 
 
 

Áframhaldandi vinna sem 
endar með því að við finnum 
hlutunum stað í umhverfinu og 
tökum mynd. 
 

Getur tjáð sig á einfaldan hátt 
um viðfangsefni sitt. 

Vika 10 Bein lína - 
þríhyrningar 
 

Nemendur vinna saman í hóp 
Allir teikna þríhyrning 
Svo er samtal um hvaða 
þríhyrningur er bestur til að 
nota í fánalengju.  
Nemendur klippa hver og einn 
niður 6 þríhyrninga úr felti og 
hjálpast svo að við að gera 
snúru sem þeir snúa saman úr 
tveikur bómullarböndum. Að 
lokum eru þríhyrningar límdir á 
snúruna. 

Getur framkvæmt einfaldar 
samsetningar 
Getur sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með. 
Getur unnið verkefni frá 
hugmynd að fullunnum hlut 
með áherslu á form og útlit. 

Vika 11 Textílverk 
Hugarflug  

 40x50 cm einlitur textíll er 
myndskreyttur með ákveðnum 
forum sem að börnin raða eftir 
sínum hugmyndum á verkið.   
Þau klippa niður litla fyllta 
hringi, holhringi og hálfhringi. 
Þau notast einnig við garn til 
að mynda hrinig. Að lokum 
klippa þau út stafinn sinn. 
Samtalð í lokin fer í það að 
fjalla um hvað þetta gæti verið. 
Ef þetta er td loftmynd? 
Borgarlandsslag? Leiksvæði? 
Drasl á gólfinu á 
nammibarnum? 

Getur hagnýtt  þá leikni sem 
hann hefur öðalst i einföldum 
verkefnum. 
Getur tjáð sig á einfaldan hátt 
um viðfangsefnið sitt. 
Getur tekið þátt í einföldu ferli 
með jafningjum undir leiðsögn 
kennara. 
Getur nýtt sér í eigin sköpun 
einfaldar útfærslur sem byggja 
á færni í meðferð lita- og 
formfræði og myndbyggingar. 
 

Vika 12 Sameiginleg 
niðurstaða -yfirferð 
Sjálfsmat 

Nemendur meta hvað þeir 
hafa lært og hvað þeir hefðu 
viljað læra betur? Eigin í 
grundum í bland sameiginlegt 
matsblað frá nemendum og  
kennurum út frá 
hæfniviðmiðum. 

Getur gengið frá eftir vinnu 
sína. 
Getur unnið verkefni í hópi. 
Getur fjallað um eigin verk og 
annarra. 
 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. Kennari áskilur sér 
rétt til breytinga á áætlun.  

 



Aukaverkefni / músastigi / ofið hjarta 


