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Bekkur:  7. bekkur 

Námsgrein: Textílmennt 

Kennarar:  Signý B. Guðmundsdóttir 

Tímafjöldi:  2 kennslustundir á viku hálfan vetur 

Námsgögn: Á prjónunum, Hvernig á að sauma á saumavél?, Fræðslumynd „Íslenska ullin“, 

nams.is/textilmennt, námsefni af veraldarvefnum 

 

Lykilhæfni:   

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla: Tjáning  og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu 

miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi. 

 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: 

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

 Menningarlæsi  Nemandi geti: 

 tjáð sig á 
einfaldan hátt 
um viðfangsefni 
sitt 

 sýnt ábyrga og 
örugga umgengni 
við vinnu og 
frágang á 
vinnusvæði 

 Upplifun og 
umræður 

 

 

 Handverk, aðferðir og 
tækni 

Nemandi geti: 

 notað einfaldar 
aðferðir 
greinarinnar og 
beitt viðeigandi 
áhöldum 

 unnið með 
einföld snið og 
uppskriftir 

 fjallað um 
efnisfræði og 
unnið úr 
fjölbreyttum 
textílefnum 

 innlögn verkefna 

 sýnikennsla 

 verklegar æfingar 
 

 verkfærni nemanda 
og verkefni er til 
viðmiðunar 

 Sköpun, hönnun og 
útfærsla 

Nemandi geti: 

 notað nokkur 
 hugmyndavinna 

 sköpun 
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hugtök sem 
tengjast greininni 

 þróað eigin 
hugmyndir í 
textílverk og 
unnið eftir ferli 

 notað 
fjölbreyttar 
aðferðir við 
skreytingar 
textíla 

 

 Menning og umhverfi Nemandi geti: 

 gert grein fyrir 
helstu 
eiginleikum 
náttúruefna og 
gerviefna 

 fjallað um 
íslenskt hráefni í 
samhengi við 
sögu og 
sjálfbærni 

 

 Upplifun og 
umræður 
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Áætlun 

Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

 27.08-31.08   
 Kynning á stofu 
og verkefnavali     

 03.09-07.09  vefjarefnafræði  Ull     

 10.09-14.09 
 húfa hönnuð og 
uppskrift 

 Uppskriftir 
íslenskar eða 
erlendar     

 17.09-21.09 húfa  

Fitjað 
upp,prjónað slétt 
og brugðið     

 24.09-28.09 húfa Prjónað     

 01.10-05.10 húfa Prjónað     

 08.10-12.10   
Affelling og 
frágangur     

 15.10-19.10  vefjarefnafræði 

Ull kembd og 
spunninn á 
snældu    Vetrarleyfi 18-19okt 

 22.10-26.10  Saumavélin 
 Þræðing,spólun, 
og stillingar    Starfsdagur 22 okt 

 05.11-09.11  þæfing 
 þurrþæfing með 
nál     

 12.11-16.11  þæfing 
 

    

 19.11-23.11  þæfing       

 26.11-30.11 þæfing Samsetning     

 03.12-07.12 
 snyrtitaska eða 
ipad hulstur 

Snið hannað og 
efni valið     

 10.12-14.12 
snyrtitaska eða 
ipad hulstur  taskan sniðin     

 17.12-20.12 jólaföndur       

 07.01.11.01 
snyrtitaska eða 
ipad hulstur 

taskan skreytt 
með mismunandi 
útsaumssporum     

 14.01-18.01 
 snyrtitaska eða 
ipad hulstur       

 21.01-25.01 
 snyrtitaska eða 
ipad hulstur  taskan saumuð     

       Annarlok 

     

     

 

 

Lokanámsmat:  Umsögn um vinnubrögð, vinnusemi og hegðun byggð á símati ásamt 

námsmarkmiðum í mentor.  Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrá.   Áskilinn er 

réttur til breytinga á áætlun og námsmati 
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