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Í Fossvogsskóla er lögð áhersla á:  að nemendur tjái sig myndrænt, þroski hæfileika sína og fínhreyfingar. Þeir virki hugmyndaflug sitt og 

persónulegan stíl. Mikilvægt er að nemendur fái fjölbreytt verkefni og kynnist á þann hátt flestum verkþáttum greinarinnar sem reynir á 
verkkunnáttu þeirra. Auk þess að nemendur auki skilning sinn á handverki og átti sig á mikilvægi og gildi þess í samfélaginu. Í textílmennt er 
unnið með umhverfisvænt hráefni eins og kostur er, lögð er áhersla á umhverfisvernd og umhverfisvitund og stuðlað að endurnýtingu og 
sjálfbærni. 
 
Til útskýringar: 

Hæfniviðmið í 
textílmennt. Við lok 
4.bekkjar getur nemandi: 

1.bekkur 2.bekkur 
3.bekkur 

 
4.bekkur 

Handverk, aðferðir og 
tækni 

 
- notað einfaldar aðferðir 

greinarinnar og beitt 
viðeigandi áhöldum, 

- unnið úr nokkrum gerðum 
textílefna, 

- unnið eftir einföldum 
leiðbeiningum. 
 
 
 

 

Nemandi 

• lærir rétta notkun áhalda, tækja og efna 

• vinnur með hugmyndir sínar 

• lærir að nýta vel þann efnivið sem unnið er með 

• lærir um endurnýtingu 

• vinnur eftir skapandi ferli 

• fær tækifæri til persónulegrar útfærslu 

• lærir að umgangast áhöld og verkfæri í textílstofunni 

• klippir og vinnur með 
eigin teikningu og 
hugmyndaflug 

• vinnur með form og lit í 
tengslum við 
textílverkefni 

• þræðir grófa nál 

• notar þræðispor 

• fæst við vefnað 

• Vinnur með ull t.d. í 
þæfingu og þekki 
uppruna hennar 

 

• þræðir grófa nál og lærir 
að ganga frá endum 

• saumar einföld 
útsaumsspor 

• gerir sér grein fyrir 
hvernig lítil hugmynd 
verður að fullunnum 
hlut 

• fræðist um mismunandi 
aðferðir til að ná settu 
marki 

 
Dæmi um verkefni 

• öðlist færni í að klippa út 
form 

• gerir tilraunir með að 
lita, mála og þrykkja 

• þjálfist í að sauma 
saman tvö stykki með 
þræðisspori 

• þjálfist í að vinna með 
eigin teikningu. 

• gerir sér grein fyrir 
textilvinnuferli þ.e. 
hvernig hugmynd verður 
að fullunum hlut 

• getur nýtt hugmyndir 
sínar á skapandi hátt 

• Lærir garðaprjón 

• þjálfist í að raða saman 
litum og sjá hugmynd 
verða að fullunnum hlut 

• getur fitjað upp, fellt af 
og saumað saman 
prjónaverkefni og gengið 
frá endum 

 
Dæmi um verkefni 
-prjónaður bolti 
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Dæmi um verkefni 
-þæfður ormur 
-útsaumsmynd í pappír 
-fingraprjón      
-vinabönd 
-körfugerð 
-skrautband           

-fingrabrúða 
-þæfð blóm 
-vinabönd 
-textilþrykk 
-skrautband 
 

• þjálfist í að nota hugtök 
og heiti sem tengjast 
viðfangsefnum 
greinarinnar. 

• fræðist um mismunandi 
aðferðir til að ná settu 
marki 

• þjálfist í að meta eigin 
verk 
 

Dæmi um verkefni 
saumaður púði 
-vinabönd 
-vefnaður 
-fingraprjón 

 
 
 
 
Getur unnið með eigin 
hugmynd og klippt skapalón 
fyrir tauþrykk. 
 

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. 

Nemandi 

• fylgist með innlögnum og sýnikennslu 

• fæst við verklegar æfingar 

• vinnur einstaklingslega og undir leiðsögn kennara 

• sýnir frumkvæði og virkni í vinnu 

• aflar sér þekkingar og vinnur að útfærslu hugmynda 

• fær tækifæri til persónulegrar útfærslu og sköpunar 

• þræðir nál og saumar 
með ullarþræði  

 
Dæmi um verkefni 
-teiknuð mynd á blaði, línur 
gataðar og saumað með 
ullarþræði 

 

• klippir út eigið skapalón 
fyrir þrykk 

• saumar með einföldum 
útsaumssporum 

 
Dæmi um verkefni 
-saumuð handbrúða 

• teiknar og klippir út eigið 
snið með eigin mynstri og 
málar eftir því 

• kynnist vinnu við 
saumavél og getur nýtt 
sér hana  

• nýtir sér bækur, 
spjaldtölvur og 
veraldarvefinn t.d. 
Pinterest sem 
hugmyndagjafa  

 
Dæmi um verkefni 
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• getur notað nokkur 
hugtök sem tengjast 
greininni. 

 
 
 
Dæmi um verkefni 
-saumaður púði með 
áþrykktu eigin 
mynstri/mynd. 

-Púði unninn í tauþrykk út frá 
jurta- og dýraríkinu. 
 

 

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. 

 

• kynnist íslenskri ull og 
vinnur með hana á 
einfaldan hátt 

• lærir að kemba og þæfa  

 

Dæmi um verkefni 
-þæfður ormur saumaður 
saman og skreyttur 

-fingraprjón úr ullarbandi/ 
lopa 

• skoðar textíl í samhengi 
við umhverfi sitt, 
handverk og eigin fatnað  

 

Dæmi um verkefni 
-ullarþæfing utan um stein 
sem myndar blóm 

 

• getur sagt frá 
mismunandi efnum 

• vinnur með notuð og 
endurnýtanleg efni á 
skapandi hátt  

• vinnur með helstu 
verkfæri sem tilheyra 
greininni 

 

Dæmi um verkefni 
 

• þekkir íslensku ullina og 
geti unnið með hana 

• getur kemdt og þæft 
bæði tví- og þrívíð 
verkefni 

• hefur lært að vinna með 
notuð og endurnýtanleg 
efni á skapandi hátt 

 

Dæmi um verkefni 
-fiskar úr 
endurnýtanlegu efni. 

-þæfðir smáhlutir 

 

Bjargir – námsgögn 
 

• ýmsar bækur með tilliti til verkefna 

• handverksbækur 

• náttúru-og dýralífsbækur 

• veraldarvefurinn t.d. Pinterest, Youtube 
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• skriflegar verklýsingar kennara 

• tímarit og fl. 

• helstu verkfæri sem tilheyra greininni 

Námsmat 
 

Matið er símat og helstu áherslur eru vinnusemi og þátttaka í kennslustundum, vandvirkni við frágang, framfarir, 
snyrtimennska og hegðun. Kennari gefur umsögn í loka annar. 


