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

Handverk, aðferðir og tækni 

 beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 
 fjallað um efnisfræði og unnið úr fjölbreyttum textílefnum 
 unnið með einföld snið og uppskriftir 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

 þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli 
 notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textíla 
 útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um fagurfræði í eigin verkum 
 nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíl og textílvinnu 

Menning og umhverfi 

 fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni 
 gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna 
 sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir 
 gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

 

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.  



Ágúst og september 

 

Verkefni Aðferð Markmið 

Taupoki/innkaupapoki Vélsaumur *Þekki undirtvinna, yfirtvinna, 
beint spor og sikk-sakk á 
saumavél 
*Noti einfaldar sporgerðir á 
saumavél til skreytinga og 
frágangs 
*Öðlist færni í að nota 
málband og setja merkingar á 
vefjarefni 

 

Október og nóvember 

Nemendur koma með 
hugmyndir og útfærslur á 
verkefnum sem þeir velja 

Vélsaumur *Geta gert skissur af einföldum 
hlut 
*Geta nýtt sér aðferðir og 
vinnulag textíla 
*Beiti eigin sköpun með því að 
raða saman efnum í 
mismunandi litum og tónum 

*Viðtalsdagur 10. október 

 

Nóvember og desember 

4.-15. nóvember  Uppbrotsdagar fyrir árshátíð 

Tátiljur Prjón *Læri einfalda aðferð við 
úrtöku 
*Vinni eftir skriflegum 
leiðbeiningum 
*Skilji tilgang þess að nota 
viðeigandi áhöld við vinnuna 

 

 


