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Lykilhæfni
Jafnt og þétt yfir veturinn er lykilhæfni nemenda metin út frá sex mismunandi þáttum og má nálgast þau
viðmið á heimasíðu skólans. Viðmiðin eru stigvaxandi eftir árgöngum.

Hæfniviðmið
Hæfniviðmið við lok 7. bekkjar aðalnámskrár eru lögð til grundvallar

Handverk, aðferðir og tækni

* beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða,
* rökstutt eigið val á textílefni eftir viðfangsefni og efnisfræði,
* unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf.

Sköpun, hönnun og útfærsla

* beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textíl- vinnu,
* skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt,
* lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað til þess

viðeigandi hugtök,
* nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga á gagnrýninn hátt um efni sem tengist textílsögu,

hönnun og iðnaði.

Menning og umhverfi

* útskýrt tjáningarmáta og tákn textíla og tísku út frá mismunandi stíl, áferð og efniskennd, í
tengslum við sérkenni íslenskrar textílvinnu, handverks, textílsögu og menningararfs,

* fjallað um helstu tákn og merkingar vefjarefna,
* sagt frá textíliðnaði og starfs- greinum tengdum fatagerð og textílhönnun,
* sagt frá vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður og sett í samhengi við sjálfbærni og

umhverfisvernd.

Námsmat
Metið er út frá þeim forsendum að nemandi geti sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í textíl og beitt
viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt  fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa á sjálfstæðan hátt verk



byggð á eigin hugmyndum, útskýrt og rökstutt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Lýst, greint og rætt
inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt samhengi og beitt
markvisst orðaforða og hugtökum í textíl. Gert grein fyrir fjölbreyttu hlutverki textíl í menningar- og
atvinnulífi samfélagsins

Stuðst er við leiðsagnarmat sem felst í reglulegri og uppbyggilegri endurgjöf og fer aðallega fram í
samtölum nemanda og kennara. Kennari leiðbeinir nemanda á meðan á námi hans stendur. Með
leiðsagnarmati gefur kennari nemendanum upplýsingar um það sem hann getur nýtt sér til þess að bæta
nám sitt jafnóðum. Það miðast við hvern einstakling og hans þarfir.

Verkefni 1

Verkefni Aðferð Markmið

Grænmetis /

skartgripa poki

Vélsaumur *að nem. vinnni með snið og uppskriftir,
tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf
* að nem. leggi mat á eigin vinnubrögð,
sagt frá góðu handbragði, formi og
hönnun

Verkefni 2

Verkefni Aðferð Markmið

Veski með

rennilás

Vélsaumur *að nem. vinnni með snið og uppskriftir,
tekið mál, áætlað stærðir og efnisþörf
* að nem. leggi mat á eigin vinnubrögð,
sagt frá góðu handbragði, formi og
hönnun
*að. nem. læri að skipta um
saumavélafót
*að nem. kunni að setja rennilás

Verkefni 3

Verkefni Aðferð Markmið

Nemendur

velja sér

verkefni

Getur verið: prjón, hekl, vélsaumur,

útsaumur, ullarþóf o.s.frv.

*að nem. beiti fjölbreyttum aðferðum og
áhöldum greinarinnar við formun
textílafurða,
*beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í
hönnun og textíl- vinnu,
*skreytt textílafurð á skapandi og
persónulegan hátt,


