
 

Kennsluáætlun 2021-2022. 

10 bekkur textíl 

 

Allur réttur til breytinga áskilinn 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

1-8 Vika Spjall og farið yfir verk vetrar. 

Sjálfbær textíll og tíska. 

Nemendur fá val á  nýrri flík( ca 

14 val teg)Kennari gékkst að og 

fékk að gjöf úr tískuveruverslun 

fullt af óseldum og ónotuðum 

flíkum.Hér verða kenndar 

breytingar á fötum og hvernig má 

nýta gamlar eða ónotaðar flíkur 

og gefa þeim nýtt líf.Einnig geta 

nemendur nýtt aukatíma í 

viðgerðir og breytingar á eigin 

fatnaði.Verður sýning á verkum 

nemanda við skólalok. 

  

Að nemandi geti notað þau áhöld sem 

tengjast greininni. 

Að nemandi geti unnið með mismunandi 

textílefni Að nemandi geti unnið eftir 

einföldum vinnuleiðbeiningum. 

. 

Umgengisreglur við aðra nemendur og í 

skólastofunni. 

Skapandi hugsun. 

Kveikja, umræður og verklegt. 

Lögð er áhersla á frumkvæði  og 
vinnusemi. 
 
Hugmyndir frá kennara sem nemendur 

útfæra og eða breyta. Leiðbeiningar frá 

kennara. Unnið á saumavél og í 

höndum. Einstaklingsvinna. 

Bein kennsla, sýnikennsla, verklegt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Textílmennt  

Kennsluáætlun 10. bekkur 

Skólaárið 2021-2022 

Kennari: Halla Kristín Sveinsdóttir 

Nemendur fá 2x 80 mín á viku í texílmennt í 10. Bekk 

26. ágúst-21. okt 

28. okt-7. jan 

13. jan-18. mars 

24. mars-7. júní 

Hæfniviðmið í textílmennt í 10. bekk: 

Að nemandi: 

• Geti unnið eftir einföldum vinnuleiðbeiningum 

• Geti notað þau áhöld sem tengjast greininni. 

• Þekkji hugök sem tengjast textílmennnt. 

• Geti unnið í hóp. 

• Geti skreytt verkefni  sín á einfaldan hátt 

• Gengið frá eftir vinnu sína. 

 

 



 

Leiðir að hæfniviðmiðum: 

• Nemendur vinna fjölbreytt verkefni til að öðlast þau hæfniviðmið sem sett eru fram í textílmennt. Unnið er með fjölbreyttan efnivið í kennslustundum þar sem 

leitast er við að sinna þörfum hvers og eins. Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og til dæmis beina kennslu, sýnikennslu, speglaða kennslu.  Unnið er 

einstaklingslega eða í hópum. 

 

Kennslugögn:  

• Efni frá kennara og ýmis önnur námsgögn. 

 

Námsmat: Námsmatið í textílmennt samanstendur af nokkrum þáttum.  Vinnusemi og vandvirkni nemendans, framkomu, ástundun, frumkvæði og sköpunargleði.  Í 

öllum tímum er verið að meta framkomu nemandans og ástundun hans.   

 

 

 


