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Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið við lok 4. bekkjar aðalnámskrár eru lögð til grundvallar  

Handverk, aðferðir og tækni 

 notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum 

 unnið úr nokkrum gerðum textílefna 

 unnið eftir einföldum leiðbeiningum 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

 tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu 

 skreytt textílvinnu á einfaldan hátt 

 gert grein fyrir mismunandi tegundum handverks og notað nokkur hugtök sem tengjast 
greininni 

 leitað að einföldum upplýsingum í nokkrum miðlum 

Menning og umhverfi 

 sagt frá íslensku hráefni og unnið með það á einfaldan hátt 

 sagt frá nokkrum tegundum textílefna 

 fjallað um mismunandi klæðnað fólks með tilliti til veðurfars, athafna og tilefna 

 Notað ný og endurunnin efni í textílvinnu 

 

Námsmat 
Metið er út frá þeim forsendum að nemandi geti sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í textíl og valið 
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 leiðsagnamat sem felst í reglulegri og uppbyggilegri endurgjöf og fer aðalega 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.  



 

Hópnum skipt í tvennt, annar hópurinn vinnur verkefni í textílstofu og hinn í heimastofu svo er víxlað. 

 

Ágúst og september 

Textílstofa Verkefni Markmið Heimastofa Verkefni markmið 

Textílstofa skoðuð og farið yfir helstu atriði 
varðandi umgengni. 

Nafn á krukku Undirbúningur 
fyrir jóla-
krukkur 

*þjálfast í að 
skrifa nafnið 
sitt 

Armband Snúa snúru *að læra að 
mæla garn  
*að læra að 
snúa snúru og 
vinna í pörum 

Leir Pylsur 
Rúlla pylsur, 
forma snúð, 
stafi/nafn og 
körfu. 

*Þjálfa 
fínhreyfingar 
 

Armband Snúa snúru *að æfa sig að 
snúa snúru 
*að vinna 
með öðrum 
*að þræða 
perlur á snúru 

Leir Kúlur 
Hnoða kúlur, 
búa til fígúrur. 

*Þjálfa 
fínhreyfingar 

Armband Að hnýta 
band 

*að læra og 
þjálfast í að 
hnýta hnúta 

Leir  Móta leir 
frjálst  

 

 

Október  

Útsaumur 
Mynd/fígúra 

Hanna og 
vinna með 
eigin 
hugmynd á 
fjölbreyttan 
hátt.  

*þjálfast í að 
þræða nál 
*þjálfist í að 
klippa efni 
*þjálfist í að  
sauma þræði-
spor 

Sequense Spila 
sequence 

*læra leik-
reglur og fara 
eftir þeim 

 

 

 


