
 

Bekkur:  8. bekkur 

Námsgrein:  Textílmennt 

Kennarar:  Eva Lára Vilhjálmsdóttir 

Tímafjöldi: 120 mín á viku, kennt í lotum sem eru 4-5 vikur vor og haustönn. 

Efni frá kennara, tæki og tól í stofu. 
 
Lykilhæfni: 
   Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
 
Handverk aðferðir og tækni 
 
 

Að nemandi:  
- Geti beitt fjölbreyttum aðferðum 
og áhöldum greinarinnar við formun 
textílafurða. 
- Geti unnið með snið og uppskriftir, 
tekið mál, áætlað stærðir og 
efnisþörf. 
 

- Verkleg kennsla 
- verkefnablöð 
- umræður 
 

- virkni nemenda í tímum 
- frammistöðumat 

 
 
Sköpun, hönnun og útfærsla 

 
 
 

-Geti beitt skapandi og gagnrýnni 
hugsun í hönnun og textílvinnu. 

- Geti unnið sjálfstætt eftir vinnuferli 
frá hugmynd til lokaafurðar og 
greint frá mismunandi nálgun við 
vinnu. 

- Geti sýnt frumkvæði í góðri 
umgengni og frágang á vinnustað. 

- geti skreytt textílafurð á skapandi 
og persónulegan hátt. 

- Geti hagnýtt þá sérhæfðu leikni og 
þekkingu sem hann hefur öðlast á 
skapandi hátt og sýnt frumkvæði. 

- Verkleg kennsla  
- Einstaklingsverkefni 

- virkni nemenda í tímum 
- leiðsagnarmat 
- frammistöðumat 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



- Geti tjáð sig um verkefni með því 
að nota hugtök sem greinin býr yfir.  

-Geti tekið þátt í samvinnu með 
sameiginleg markmið hópsins að 
leiðarljósi. 

- Geti beitt þeirri tækni sem 
námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan 
hátt. 

 
Menning og umhverfi 

 

-Geti fjallað um helstu tákn og 
merkingar vefjarefna. 
- Geti útskýrt tjáningarmáta og tákn 
textíla og tísku út frá mismunandi 
stíl, áferð og efniskennd, í tengslum 
við sérkenni íslenskrar textílvinnu, 
handverks, textílsögu og 
menningararfs. 
- Geti sagt frá textíliðnaði og 
starfsgreinum tengdum fatagerð og 
textílhönnun. 
- Geti sagt frá vinnslu textílefna við 
mismunandi aðstæður og sett í 
samhengi við sjálfbærni og 
umhverfisvernd. 
 

- Verkleg kennsla 
- umræður 

- virkni nemenda í tímum 

Sjálfstæði og samvinna 
 
 

- Geti tekið frumkvæði í námi sínu 
og verið sjálfstæður og ábyrgur í 
vinnubrögðum. 
- Geti unnið með öðrum og tekið á 
jákvæðan hátt þátt í samskiptum og 
lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu 
samstarfi. 
- Geti nýtt hæfni sína til að vera 
virkur og ábyrgur í kennslustund. 
 
 

- Hópavinna  - leiðsagnarmat 



 
Menningarlæsi 
 
 
 

-Gert grein fyrir helstu hugtökum 
sem tengjast viðfangsefni hans.  
-Geti gert grein fyrir menningarlegu 
hlutverki list - og verkgreina. 
- Geti hagnýtt þá sérhæfðu leikni og 
þekkingu sem hann hefur öðlast á 
skapandi hátt og sýnt frumkvæði. 

- Umræður  - virkni nemenda í tímum  

 


