
 

Bekkur:  6. bekkur 

Námsgrein:  Textílmennt 

Kennarar:  Eva Lára Vilhjálmsdóttir 

Tímafjöldi: 180 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 grunnaðferðum og 
áhöldum greinarinnar. 
-geti unnið með einföld snið og 
uppskriftir. 
-geti lagt mat á eigin verk og sýnt 
skilning á vönduðum vinnubrögðum. 

- verkleg kennsla 
- verkefnablöð 
- umræður 
 

- virkni nemenda í tímum 
- frammistöðumat 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

 
 
 

Að nemandi: 

- geti þróað hugmyndir í textílverk 
og unnið eftir ferli.  

-geti notað fjölbreyttar aðferðir við 
skreytingar textíla. 

-geti nýtt helstu miðla til að afla 
upplýsinga um textíla og textílvinnu. 

- verkleg kennsla  
- einstaklingsverkefni 

- virkni nemenda í tímum 
- leiðsagnarmat 
- frammistöðumat 

Menning og umhverfi 

 

Að nemandi: 
- geti fjallað um íslenskt hráefni í 
samhengi við sögu og sjálfbærni. 
-geti sýnt ábyrga og örugga 
umgengni við vinnu og frágang á 
vinnustað. 
-geti beitt helstu tækni sem 
textílmennt býr yfir. 
-geti útskýrt og sýnt vinnuferli sem 
felur í sér þróun frá hugmynd til 
afurðar. 

- verkleg kennsla 
- umræður 

- virkni nemenda í tímum 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



-geti tekið tillit til annarra í 
hópavinnu og sýnt frumkvæði 
-geti gert grein fyrir helstu 
hugtökum sem tengjast textílvinnu. 

Sjálfstæði og samvinna 
 
 

Að nemandi: 
-geti gert sér grein fyrir eigin 
hlutverki í samstarfi og tekið þátt í 
að útfæra leiðir að sameiginlegum 
markmiðum. 
-geti unnið með öðrum og lagt sitt af 
mörkum í samstarfi. 
-geti gert sér grein fyrir styrkleikum 
sínum með það að markmiði að efla 
og byggja upp sjálfsmynd sína,  
-geti gert sér grein fyrir til hvers er 
ætlast í námi og skólastarfi og hagað 
námi sínu og störfum í samræmi við 
það. 

- hópavinna  - leiðsagnarmat 

Menningarlæsi Að nemandi: 
-geti gert grein fyrir helstu 
hugtökum sem tengjast viðfangsefni 
hans. 

- umræður  - virkni nemenda í tímum  

 


