
Textíl 

5.-7. bekkur  
 
Textílkennsla í 5.-7. bekk í  Hörðuvallaskóla tekur mið af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá.  
Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist textílkennslan í eftirfarandi þætti:  handverk, aðferðir og tækni, sköpin hönnun og útfærsla og menning og umhverfi og  
 
Hæfniviðmiðin úr Aðalnámskrá  koma fram í fremsta dálkinum hér fyrir neðan. 
Í kennsluáætlunum og verkefnum inni í Mentor sést hvað sett er á oddinn á hverju tímabili í árgöngum.  

Formlegt lokamat fer aðeins fram í lok 7. bekkjar. 

 
Handverk, aðferðir og tækni 

Hæfniviðmið  
 

Viðfangsefni Leiðir Námsefni 

Nemandi getur: 
Beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar. 
Fjallað um efnisfræði og unnið úr fjölbreyttum 
textílefnum. 
Unnið með einföld snið og uppskriftir. 
 
 

Beiting grunnaðferða og áhalda 
Efnisfræði, fjölbreytt efni 
Einföld snið og uppskriftir 

Munnlegar 
leiðbeiningar 
Verklýsingar 
Sýnishorn 
Bækur 
Sýnikennsla 
Alnetið 
 

Prjón 
Þæfing 
Hekl 
Vélsaumur 
Úsaumur 
 
 
 

 

 

 

 



Sköpun, hönnun og útfærsla 
 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir Námsefni 

Nemandi getur: 
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 textíla og 
textílvinnu. 
 
 

Þróun hugmynda 
Vinna eftir ferli/leiðbeiningum 
Mismunandi skeytingaaðferðir 
Hagnýting og fagurfræði 
Upplýsingaöflun 

Skissur, skráning 
Verklýsingar 
Umræður um verkefnin, 
hagnýtingu þeirra og 
fagurfræði 
Bækur, netið, sýnikennsla 

Verklýsingar 
Sýnishorn 
Bækur 
Sýnikennsla 
Alnetið 

 

 

Menning og umhverfi 
 

Hæfniviðmið Viðfangsefni Leiðir Námsefni 

Nemandi getur:  
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. 

  
Íslenskt hráefni 
Eiginleikar náttúruefna og 
gerfiefna 
Saga, samfélag og listir 
Endurnýting og efnisveitur 

Unnin verkefni úr íslenskri 
ull, umræður um eiginleika 
ullar og samhengi við 
söguna. Unnin verkefni úr 
íslenska krosssauminum og 
fjallað lítillega um þá 
menningarhefð sem tengd er 
honum.  Farið lítillega í 
umhverfisáhrif plastnotkunar 
og efnagerðar. Nemendur 
gera verkefni úr 
efnisafgöngum.  

 
Verklýsingar 
Sýnishorn 
Bækur 
Sýnikennsla 
Alnetið 
 

 



 

 


