
Textílmennt               1-2. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn 

Miðönn 

Vorönn 

Verkefni valin og 

útfærð af kennara. 

 

Stuðst við bækurnar 

Hannyrðir í 3-6. bekk 

og Á prjónunum. 

Þá eru einnig sýnd 

myndbönd með 

fræðslu sem tengist 

viðfangsefninu 

Áhersla lögð á þráðavinnu 

og fínhreyfingar og kynnast 

ólíkum textilefnum við 

vinnu.  

 

Unnið er með einföld 

útsaumsspor, vinnu með 

ullarkembu og 

þurrþæfingu auk vefnaðar 

Verklegar æfingar og sýnikennsla 

þar sem vinnubrögð og notkun 

áhalda er kennd.  

 

Umræður um ólíkan efnivið og 

kennslumyndbönd notuð þegar 

það á við. 

Nemendur fá markvissa 

endurgjöf við verkefnum 

sínum (leiðsagnarmat) en 

einnig er símat í gangi og 

markmiðum fylgt eftir. 

 

Við annarskipti er gefið 

lokamat á vinnu nemanda 

á tímabilinu. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

Hæfniviðmið 1-2. bekkur - Handverk, aðferðir og tækni   

Að nemandi geti: 

Notað einfaldar aðferðir greinarinnar 

Beitt viðeigandi áhöldum 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið 1-2. bekkur – Sköpun, hönnun og útfærsla 

Að nemandi geti: 

Tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu 

Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt þegar við á 

 

 



 

Hæfniviðmið 1-2. bekkur – Menning og umhverfi 

Að nemandi geti: 

Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu 

Sagt frá þeim hráefnum sem notuð hafa verið yfir veturinn 

Unnið með þau efni sem kynnt eru yfir veturinn 

 

 

Textílmennt               3-4. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn 

Miðönn 

Vorönn 

Verkefni valin og 

útfærð af kennara. 

 

Stuðst við bækurnar 

Hannyrðir í 3-6. bekk 

og Á prjónunum. 

Þá eru einnig sýnd 

myndbönd með 

fræðslu sem tengist 

viðfangsefninu 

Áhersla lögð á þráðavinnu 

og fínhreyfingar og kynnast 

ólíkum textilefnum við 

vinnu. Áhersla er lögð á 

vönduð vinnubrögð, 

hugmyndaauðgi og 

sjalfstæði í vinnubrögðum. 

 

Unnið er með einföld 

útsaumsspor, vélsaum og 

prjón. 

Verklegar æfingar og sýnikennsla 

þar sem vinnubrögð og notkun 

áhalda er kennd.  

 

Umræður um ólíkan efnivið og 

kennslumyndbönd notuð þegar 

það á við. 

Nemendur fá markvissa 

endurgjöf við verkefnum 

sínum (leiðsagnarmat) en 

einnig er símat í gangi og 

markmiðum fylgt eftir. 

 

Við annarskipti er gefið 

lokamat á vinnu nemanda 

á tímabilinu. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 

 

Hæfniviðmið 3-4. bekkur - Handverk, aðferðir og tækni   

Að nemandi geti: 

Notað einfaldar aðferðir greinarinnar 

Beitt viðeigandi áhöldum 

Unnið eftir einföldum leiðbeiningum á blaði 

Unnið úr nokkrum gerðum textílefna 

 



 

 

Hæfniviðmið 3-4. bekkur – Sköpun, hönnun og útfærsla 

Að nemandi geti: 

Tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu 

Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt þegar við á 

Gert grein fyrir mismunandi tegundum handverks og þekki hugtökin á bakvið þau 

Leitað að einföldum upplýsingum í nokkrum miðlum 

 

Hæfniviðmið 3-4. bekkur – Menning og umhverfi 

Að nemandi geti: 

Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu 

Sagt frá þeim hráefnum sem notuð hafa verið yfir veturinn 

Unnið með þau efni sem kynnt eru yfir veturinn 

Fjallað um mismunandi klæðnað með tilliti til veðurs, athafna og tilefna. 

 

Hæfniviðmið 5-6. bekkur - Handverk, aðferðir og tækni   

Að nemandi geti: 

Notað grunn aðferðir greinarinnar 

Beitt viðeigandi áhöldum 

Unnið með einföld snið og uppskriftir 

Unnið úr fjölbreyttum gerðum textílefna og rökstutt valið 

Unnið með helstu tækni sem námsgreining býr yfir 

 

 

Hæfniviðmið 5-6. bekkur – Sköpun, hönnun og útfærsla 

Að nemandi geti: 

Þróað eigin hugmyndir í textilverk og unnið eftir ferli i frá hugmynd, ferli og lokaafurð. 

Skreytt textílvinnu á fjölbreyttan hátt 

Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar 

Nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu 

Hagnýtt sér leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 

 

Hæfniviðmið 5-6. bekkur – Menning og umhverfi 



Að nemandi geti: 

Fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni 

Gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna. 

Gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

 

 

Hæfniviðmið 7. bekkur - Handverk, aðferðir og tækni   

Að nemandi geti: 

Notað grunn aðferðir greinarinnar 

Beitt viðeigandi áhöldum 

Unnið með einföld snið og uppskriftir 

Unnið úr fjölbreyttum gerðum textílefna og rökstutt valið út frá efnisfræði 

Unnið með helstu tækni sem námsgreining býr yfir 

Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast greininni 

 

Hæfniviðmið 7. bekkur – Sköpun, hönnun og útfærsla 

Að nemandi geti: 

Þróað eigin hugmyndir í textilverk og unnið eftir ferli i frá hugmynd, ferli og lokaafurð. 

Skreytt textílvinnu á fjölbreyttan hátt 

Útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um fagurfræði í eigin handverki 

Nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu 

 

Hæfniviðmið 7. bekkur – Menning og umhverfi 

Að nemandi geti: 

Fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni 

Gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna. 

Gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

Sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir. 

 

 

 

 


