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Inngangur:  
Textilmennt á sér rætur sem liggja í menningu þjóðarinnar, verkmenningu og listum. Hún hefur 

þróast áfram og tekið inn nýjar áherslur i takt við nýja og breytta tíma. Textílmennt er yfirgripsmikil 

grein sem felur m.a. í sér hönnun og handverk auk þjálfunar og verkfærni.  Lögð er áhersla á 

framkvæmd og ferli sem gefur nemendum tækifæri til  að beita fjölbreyttum aðferðum. 

Eins og með aðrar list- og verkgreinar er markvisst unnið að samþættingu við aðrar námsgreinar 

skólans sem kenndar eru að miklu leyti í þemum. Með þessari nálgun verða list- og verkgreinar síður 

slitnar úr samhengi við annað starf nemenda í skólanum auk þess sem nemendur gera sér betur 

grein fyrir sambandi sjón- og verkmenningar og tengslum hennar við nánasta umhverfi sitt og 

samfélagið í heild. 

 

Kennari: Ingibjörg Unnur Ragnarsdóttir 

 

Hæfniviðmið 

 
Hæfniviðmiðum í textílmennt i er skipt upp í þrjá efnisflokka og eru þeir megináherslusvið 
greinarinnar.   Þeir eiga að auðvelda yfirsýn yfir námsþætti en tengjast þó allir innbyrðis.   
 
Handverk, aðferðir og tækni:  Hér undir falla markmið sem stuðla að þekkingu á fjölbreyttum 
efnum og aðferðum, auk þess að efla verkfærni. 
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi:  

• notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum 

• unnið úr nokkrum gerðum textílefna 

• unnið eftir einföldum leiðbeiningum 
   
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  

• beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar 

• fjallað um efnisfræði og unnið úr fjölbreyttum textílefnum 

• unnið með einföld snið og uppskriftir 
 
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  

• 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:  Þar er unnið með þætti sem lúta að sköpun, hönnunar og 
hugmyndavinnu, skilningi á vinnuferli og gildi handverks. 
 
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• tjáð hugmyndir sínar með einfaldri skissu, 

• skreytt textílvinnu á einfaldan hátt 

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

• leitað að einföldum upplýsingum í nokkrum miðlum 
 
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  

• 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. 
 
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  

• beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu 

• 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: í þessum flokki er meginmarkmiðið að efla skilning nemenda á menningu og 
umhverfi og auk þess  er lögð áhersla á umhverfisvernd og vitund. 
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

• sagt frá íslensku hráefni og unnið með það á einfaldan hátt 

• sagt frá nokkrum tegundum textílefna 

• notað ný og endurunnin efni í textílvinnu 
 
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  

• gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna 

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

• gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 
 
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  

• fjallað um helstu tákn og merkingar vefjaefna 

• sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir 

• sagt frá vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður og sett í samhengi við sjálfbærni og 
umhverfisvernd 

 
 
Hæfniviðmið í textílmenni koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og verkgreinum. 
 
 



 
 
 
 

Námsmarkmið 

 
Námsmarkmið eru sett til að varða leiðina að settum hæfniviðmiðum. Þau eru leið til að nemendur 
nái þeirri hæfni sem tilgreind er í aðanámskrá og eru tíunduð hér að framan. Þeim er skipt eftir 
aldursstigi nemenda og eru þau eftirfarandi: 
 
1.–5. bekkur 
 
Við lok 1. bekkjar hefur nemandinn: 

• kynnst helstu undirstöðuþáttum textílmenntar 

• kynnst hvernig eigi að umgangast og beita einföldum verkfærum í textílstofunni 

• þjálfað fínhreyfingar með því að klippa,  þræða og vefa      
 
 

Við lok 2.–3. bekkjar hefur nemandinn: 

• kynnst betur undirstöðuþáttum textílmenntar 

• þekkingu á hvernig eigi að umgangast og beita verkfærum í textílstofunni 

• fengið tækifæri til sjálfstæðra sköpunar og færa hugmynd í verk 

• kynnst íslensku ullinni með því að þæfa 

• öðlast færni í að þræða nál 

• unnið með tvöfalt efni, klippt og saumað saman 

• kynnst saumavélinni og hvernig hún vinnur 
 

Við lok 4.–5. bekkjar hefur nemandinn: 

• notað helstu verkfæri stofunnar, þekkir heiti þeirra og hvernig beri að umgangast þau af 
virðingu 

• þekkingu á grunnhugtökum sem notuð eru við saumaskap í saumavél 

• beitt grunnaðferðum við að sauma beinan saum og víxlsaum 

• kynnst nokkrum útsaumssporum og yfirfært þau í sitt eigið verk 

• þekkingu á að fitja upp í prjóni, prjónað garðaprjón og fellt af  

• prjónað garðaprjónsstykki sem hann síðan útfærir í eigin hugmynd 

• kynnst íslensku ullinni með því að þæfa 

• öðlast þekkingu á mikilvægi textílvinnu á heimilum áður fyrr 

• kynnst möguleikum endurvinnslu í textíl 

• fengið upplýsingar um sérstöðu íslensku ullarinnar og sögu ullarvinnslu 

 
Við lok 6.–7. bekkjar getur nemandi: 

• notað helstu verkfæri stofunnar, þekkir heiti þeirra og hvernig beri að umgangast þau af 
virðingu 

• þekkingu á grunnhugtökum sem notuð eru við saumaskap í saumavél 

• öðlast færni í að þekkja, undirtvinna og yfirtvinna, beinan saum og víxlsaum 

• sett snið á efni með títuprjónum og merkt eftir því á vefjaefnið 

• aukið færni sína í prjóni, getur prjónað einfaldan hlut, fitjað upp og fellt af 

• kynnst brugðinni lykkju í prjóni 

• unnið með mismunandi garngerðir, grófleika og efnisgerð 

• kynnst endurnýtingu textílefna og annars efniviðar við hönnun 

• nýtt helstu miðla til að afla sér hugmynda til að takast á við verkefni sem vekja áhuga og 
vinnugleði og koma til móts við langanir og smekk 



 
 
Við lok 10. bekkjar hefur nemandi: 

• öðlast færni í að beita aðferðum og áhöldum greinarinnar 

• þekkingu til að nota snið og uppskriftir bæði við prjón og saumaskap 

• kynnst því að skreyta textílafurð á skapandi og persónulegan hátt 

• kunnáttu til að rökstyðja eigið val á textílefni eftir viðfangsefni og lagt mat á eigin 
vinnubrögð 

• nýtt helstu miðla til að afla sér hugmynda til að takast á við verkefni sem vekja áhuga og 
vinnugleði og koma til móts við langanir og smekk 
 

Kennsluaðferðir 

 
Í textílmennt er notast við þær kennsluaðferðir sem nýtast best nemendum í verknámi. Þær eru 
helstar sýnikennsla, virkar umræður, hóp- og einstaklingskennsla og verklegar æfingar. 
 

Námsmat  

 
Námsmat er gefið í bókstöfum og byggist á hæfniviðmiðum og frammistöðumati.                          
Símat kennara  fer fram í hverri kennslulotu í formi frammistöðumats. 
Hæfniviðmið eru  byggð á aðalnámskrá grunnskóla.                                                                                  
Ekki er formlegt námsmat í 1. bekk. 
 

 

 


