
Kennsluáætlun skólárið 2022-2023 

Bekkur:   2 BS    Námsgrein: Textímennt 

Námsmat: leiðsagnarmat, vinnubrögð og færni eru metin í gegnum verklega vinnu 

 

 Hópur 1- 2 og 3 

 
Tímabil Markmið Námsefni/yfirferð Fj. kest. 

 

22. – 26. ágúst 

Fá kynningu á verkefnum og þeim 

hæfniviðmiðum sem þau eru að fara að læra í 

textíl, reglum og umgengni í stofu. 

Nýr hópur byrjar- Læra að vinna 

með íslensku ullina  og sköpun, 

blautþæfa mynd. 

 

2 

 

 

29.ágúst.-2.sept. 

Vinna með þræðispor í þæfða ull og vinna 

með tölur. 

Skreyta þæfða mynd með þræðispori 

og tölum. 

 

2 

 

5. – 9. sept. 

 

Vinna með sköpun í textíl, mála með 

textíllitum á léreft. 

Koddabarn - vinna koddabarn úr 

lérefti, teikna á það andlit og mála 

með textíllitum. 

 

2 

 

12.-16. sept. 

Vinna með þræðispor í textílefni. Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

19.-23.sept. 

Vinna með þræðispor í textílefni. Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

26.-30.sept. 

 

Nemendur þjálfast í að sníða klippa og vinna 

með nál og þráð. 

Koddabarn- Hendur og fætur eru 

gerðar úr filtefni og saumaðar saman 

með þræðispori. 

 

2 

 

3.-7.okt. 

Heilsuvika 

   

2 

 

10.- 14.okt. 

Nemendur þjálfast í að sníða klippa og vinna 

með nál og þráð. 

Koddabarn- Hendur og fætur eru 

gerðar úr filtefni og saumaðar smeð 

þræðispori. 

 

2 

 

17.-21.okt. 

 

Koddabarn saumað saman í saumavél og fyllt 

með tróði. 

Koddabarn.  

2 

 

24.-28.okt. 

Vetrarfrí 

   

2 

 

31.okt.- 4.nóv. 

Vinna skapandi verkefni úr endurunnu efni. Fugl úr neti og ullarkembu.  

2 



 

7.-11.nóv. 

 

Læra að þekkja textílefnin sem þau hafa verið 

að vinna með. 

Efnisfræði.  

2 

 

14.-18.nóv. 

Vinna frjálst með áunna þekkinu, síðasti tími 

á önninni. 

Frjálst verkefni.  

2 

 

21.-25.nóv 

Fá kynningu á verkefnum og þeim 

hæfniviðmiðum sem þau eru að fara að læra í 

textíl, reglum og umgengni í stofu. 

Nýr hópur byrjar- Læra að vinna 

með íslensku ullina  og sköpun, 

blautþæfa mynd. 

 

2 

 

28.nóv-2.des 

 

Vinna með þræðispor í þæfða ull og vinna 

með tölur. 

Skreyta þæfða mynd með þræðispori 

og tölum. 

 

2 

 

5.-9.des 

Vinna með sköpun í textíl, mála með 

textíllitum á léreft. 

Koddabarn - vinna koddabarn úr 

lérefti, teikna á það andlit og mála 

með textíllitum. 

 

2 

 

12-16.des 

Vinna með þræðispor í textílefni. Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

19.- 23. des 

 

Vinna með þræðispor í textílefni, Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

 

26.-30.des 

Jólafrí. 

   

2 

 

 

2-6.jan. 

Jólafrí 

 

 

  

2 

9.-13.jan Nemendur þjálfast í að sníða klippa og vinna 

með nál og þráð. 

Koddabarn- Hendur og fætur eru 

gerðar úr filtefni og saumaðar saman 

með þræðispori. 

 

2 

16-20.jan Koddabarn saumað saman í saumavél og fyllt 

með tróði. 

Koddabarn.  

2 

23.-27.jan Vinna skapandi verkefni úr endurunnu efni. Fugl úr neti og ullarkembu.  

2 

 

 

30.jan-3.feb. 

 

Læra að þekkja textílefnin sem þau hafa verið 

að vinna með. 

Efnisfræði.  

2 

6.-10.feb. Vinna frjálst með áunna þekkinu, síðasti tími 

á önninni. 

Frjálst verkefni.  

2 



13.-17.feb. Fá kynningu á verkefnum og þeim 

hæfniviðmiðum sem þau eru að fara að læra í 

textíl, reglum og umgengni í stofu. 

Nýr hópur byrjar- Læra að vinna 

með íslensku ullina  og sköpun, 

blautþæfa mynd. 

 

2 

20.-24.feb. Vinna með þræðispor í þæfða ull og vinna 

með tölur. 

Skreyta þæfða mynd með þræðispori 

og tölum. 

 

2 

27.feb-3.mars. Vinna með sköpun í textíl, mála með 

textíllitum á léreft. 

Koddabarn - vinna koddabarn úr 

lérefti, teikna á það andlit og mála 

með textíllitum. 

 

2 

6.-10.mars. 

Vetrarfrí 

   

2 

 

13.-17.mars. 

 

Vinna með þræðispor í textílefni. Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

20.-24.mars. 

Vinna með þræðispor í textílefni. Koddabarn- sauma þræðispor í 

útlínur á andliti koddabarnsins. 

 

2 

 

27.-31.mars. 

Nemendur þjálfast í að sníða klippa og vinna 

með nál og þráð. 

Koddabarn- Hendur og fætur eru 

gerðar úr filtefni og saumaðar með 

þræðispori. 

 

2 

 

3.-7.apríl. 

Páskafrí 

 

 

  

2 

 

10.-14.apríl. 

Páskafrí 

   

2 

 

17.-21.apríl. 

Nemendur þjálfast í að sníða klippa og vinna 

með nál og þráð. 

Koddabarn- Hendur og fætur eru 

gerðar úr filtefni og saumaðar saman 

með þræðispori. 

 

2 

24.-28.apríl. 

 

Koddabarn saumað saman í saumavél og fyllt 

með tróði. 

Koddabarn.  

2 

1.-5.maí. 

1. maí 

   

2 

 

8.-12.maí. 

Vinna skapandi verkefni úr endurunnu efni. Fugl úr neti og ullarkembu.  

2 

 

15.-19.maí. 

 

Læra að þekkja textílefnin sem þau hafa verið 

að vinna með. 

Efnisfræði.  

2 

 

22.-26.maí. 

 

Vinna frjálst með áunna þekkinu, síðasti tími 

á önninni. 

Frjálst verkefni.  

2 



 

29.maí-2.júní 

Annar í 

hvítasunnu. 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. _______________________ 

 

 

 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

  Kennari       Stjórnandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


