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Ágrip  

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed.- prófs í grunnskólakennarafræðum við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Tilgangur verkefnisins er að koma fram með nýjar 

hugmyndir að verkefnum í hönnun og smíði fyrir 7. bekk grunnskóla, með áherslu á 

blandaða tækni. Verkefnið sem skiptist í fræðilega greinagerð og verkefnasafn tekur 

mið af Aðalnámskrá grunnskóla.  

Í fræðilegu greinagerðinni er fjallað um rætur hönnunar og smíði. Kynntar eru 

hugmyndir nokkurra kennismiða um nám og kennslu er tengjast hönnun og smíði. 

Upphaf kennslu hönnunar og smíða er rakin ásamt því hvernig námsgreinin hefur 

þróast í tengslum við samfélagsbreytingar. Komið er inn á áherslur okkar tíma í 

umhverfismennt og farið yfir stöðu greinarinnar varðandi þær kennslustundir sem 

henni er úthlutað og það námsefni sem til er. Að lokum er fjallað um hvernig nýta megi 

verkefnasafnið. 

 Verkefnasafnið hefur að geyma hugmyndir af verkefnum fyrir 7. bekk byggt á 

blandaðri tækni í hönnun og smíði. Þar er einnig að finna leiðbeiningar um hvernig nýta 

megi verkefnasafnið.  
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Inngangur  

Ástæður höfunda fyrir valinu á þessu verkefni voru margþættar. Viðfangsefnið var 

tækifæri til að takast á við einn aldurshóp nemenda í hönnun og smíði í stað margra og 

dýpka þannig sýn okkar á möguleikum greinarinnar við kennslu í hönnun og smíði. 

Áhugi höfunda var einnig að hanna verkefni sem kæmi til móts við kröfur samtímans 

ásamt því að uppfylla markmið greinarinnar fyrir 7. bekk, í Aðalnámskrá grunnskóla.  

Aukin þörf er á því að efla umhverfisvitund almennings. Í nútímasamfélagi þar sem eru 

miklar og hraðar breytingar er tengjast tækni, efnahag og áherslum á vinnumarkaði er 

nauðsynlegt fyrir skólann að fylgja með. Auknar kröfur almennings, tölvutækni og 

hnattvæðing hafa áhrif á samfélagið og kalla á breytingar og sveigjanleika. Því er 

nauðsynlegt að skólinn mæti þessum breytingum. „Menntakerfið á að vera sveigjanlegt 

til að mæta nýjungum og breyttum kröfum [...]. Einstaklingurinn verður strax á unga 

aldri að búa sig undir þá staðreynd að menntun er æviverk“(Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, bls. 8).    

Meginmarkmið okkar er að gera verkefnasafn í hönnun og smíði fyrir sjöunda bekk, þar 

sem notuð er blönduð tækni með áherslu á umhverfisvitund. Lögð er áhersla á að 

verkefnin uppfylli markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Eins og í öðrum námsgreinum þá 

þarf að vera til handhægt kennsluefni fyrir smíðakennara með fjölbreyttum verkefnum 

sem styðjast við markmið Aðalnámskrá grunnskóla. „Námsgögn gegna [...] mjög 

þýðingarmiklu hlutverki sem leið að markmiðum aðalnámskrár og skóla. Sem dæmi um 

námsgögn má nefna prentað efni, s.s. námsbækur, handbækur og leiðbeiningarrit af 

ýmsu tagi [...]“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 16). 

Reynt er að víkka og dýpka skilning nemenda á þeim verkefnum sem þau eru að vinna. 

Þetta er gert með því að leiða huga nemandans að ýmsum þáttum er varða efni, 

hönnun og nytsemi; hvort hluturinn hefur eitthvað gildi, hvort um nytjahlut sé að 

ræða, til hvers hluturinn sé ætlaður, ásamt því að nemandinn tengi verkefni sín við 

upplýsinga- og umhverfismennt. Með þessari vinnu gerir nemandinn sér grein fyrir því 

hvaðan efnin koma og hvaða þróun á sér stað við gerð þeirra. Einnig þjálfast 

nemandinn í að ígrunda og tengja upplýsingamennt við verklegt nám.     
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Innihald lokaverkefnisins er bæði greinagerð og verkefnasafn þar sem greinagerðinni er 

ætlað að veita fræðilegan grunn er tengist verkefnasafninu. Í fræðilegu greinagerðinni 

er fjallað um upphaf smíðakennslu og hversu miklar áherslubreytingar hafa orðið í 

greininni. Hugmyndir um uppeldisfræðilega smíðakennslu (slöjd) eru skilgreindar og 

upphafsmenn þeirra kynntir. Áherslur í námskrám mismunandi tímabila eru skoðaðar 

og farið yfir námskrárþróun í greininni. Komið er inn á stöðu hönnunar og smíði í 

skólum í dag bæði hvað varðar þann tíma sem greinin fær og tiltækt námsefni. Fjallað 

er um námskrána frá 2007 í tengslum við áherslur verkefnasafnsins og síðan er dregin 

saman mismunur á námskrám fyrir hönnun og smíði frá 1999 og 2007. Því næst er 

fjallað um kenningar þekktra kennismiða um nám, kennslu og þroska barna og hvernig 

hægt sé að tengja þær námi í hönnun og smíði. Næst er komið inn á þarfir okkar tíma 

er tengjast umhverfis- og upplýsingamennt. Að lokum er fjallað um námsmat í 

verkgreinum og þær kennsluaðferðir sem nýta má fyrir notkun verkefnasafnsins.  

Í verkefnasafninu eru hugmyndir að verkefnum sem kennarar geta nýtt sér við kennslu 

í hönnun og smíði. Safnið hefur að geyma tólf vinnuhefti með fjölbreyttum verkefnum, 

ásamt kennaraleiðbeiningum. Hvert vinnuhefti inniheldur tvö verkefni. 

1. Rætur hönnunar og smíði  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í smíðakennslu frá upphafi hennar. Einnig hefur 

greinin verið kölluð mismunandi heitum í daglegu tali ásamt því að bera mismunandi 

nöfn í námskrám ólíkra tíma. 

Á nítjándu öld hófst kennsla í handmennt vegna þess að þörf var fyrir nýja þekkingu og 

leikni vegna iðnvæðingar vesturlanda. Um svipað leyti komu fram hugmyndir hjá 

uppeldisfræðingum um menntun alþýðunnar um að hagnýta handverkið  vegna 

almennra uppeldislegra markmiða. Þessi stefna nefndist slöjd og er upphafleg merking 

hennar „lagtækur” eða „hagur” og vísar hún til handverks (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2009, bls. 2-3). 

Við upphaf tuttugustu aldar varð smíðakennsla að sérstakri grein á Íslandi. Jón 

Þórarinsson, fyrsti fræðslustjóri landsins, gaf uppeldisstefnunni heitið skólaiðnaður til 

aðgreiningar frá heimilisiðnaði til að undirstrika uppeldislegt gildi smíðakennslunnar. 
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Heimilisiðnaði var ætlað að efla sjálfsbjargargetu heimila landsins og þjálfa nemendur í 

að vinna fyrir sér með smíðum og afla tekna. Skólaiðnaður átti hins vegar að stuðla að 

því að börn yrðu góðir þegnar. Jón, ásamt fleirum, sagði að smiðir ættu ekki að kenna 

skólaiðnað því þeir hafi ekki skilning á uppeldislegu gildi hans. Heimilisiðnaður og 

skólaiðnaður eiga það þó sameiginlegt að nemendur lærðu að nota verkfæri og smíða 

nytjahluti ásamt því að ná jafnvægi milli hugar og handar. Á mynd 1.  má sjá muninn á 

skólaiðnaði og heimilisiðnaði (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009, bls. 10).  

Mynd 1: Myndin sýnir muninn á skólaiðnaði og heimilisiðnaði (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2009, bls. 28). 

Helstu frumkvöðlar kerfisbundinna kennsluaðferða fyrir uppeldismiðað handverk 

(slöjd) voru Finninn Uno Cygnæus og Svíinn Otto Salomon. Á sjötta og sjöunda áratug 

nítjándu aldar hófu þeir að kenna uppeldismiðað handverk. Síðar varð uppeldismiðað 

handverk að lögbundnum þætti í alþýðumenntun Svía og Finna og breiddist út í 

kjölfarið til annarra landa. Áherslunni var beint að því að smíða hluti í skólaumhverfinu 

þar sem formlegar kennsluaðferðir voru notaðar. Þúsundir kennara alls staðar að úr 

heiminum sóttu námskeið í skóla Salomons þar sem þessar áherslur voru kynntar. Á 

Íslandi voru þessar kennsluaðferðir kynntar um 1898 af fyrsta fræðslustjóra landsins, 

Jóni Þórarinssyni, og varð uppeldismiðað handverk síðan hluti af lögbundinni 

alþýðumenntun eða í byrjun tuttugustu aldar. Uppeldislega miðuð smíði (slöjd) hafði 
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víða mikil áhrif á upphafsþróun iðn- og tæknimenntunnar, þ.m.t. á Íslandi  (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009, bls. 3). 

2. Áherslur í námskrám mismunandi tímabila 

Rakin er í stuttu máli upphaf og þróun greinarinnar til að sýna fram á hvernig hún 

breytist í takt við samfélagið og þær áherslubreytingar og kröfur sem það setur. Mikil 

þróun hefur orðið á námskrám greinarinnar  frá upphafi. Fyrstu námskrárnar byggðu 

aðallega á uppeldisgildum smíða en árið 1999 varð töluverð breyting á þegar stjórnvöld 

breyttu námsgreininni í tæknimennt en það var hugsað út frá hugmyndafræði 

tæknimenntanáms. Nýja námsgreinin, hönnun og smíði, átti að bæta tæknilæsi 

nemenda ásamt verklegri færni og þróun hugmynda í átt til aðferðafræði 

nýsköpunarmenntar og hönnunar. Fyrirmyndir frá Nýja Sjálandi, Kanada og Englandi 

voru hafðar til hliðsjónar þegar námskráin 1999 var búin til ásamt því að áhrif frá nýrri 

íslenskri uppeldisstefnu í nýsköpunarmennt voru höfð að leiðarljósi.  Árið 2007 kom 

nýjasta aðalnámskráin í hönnun og smíði út. Í þeirri útgáfu hefur dregið töluvert úr 

áherslunni á tæknimennt frá 1999 (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009, bls. 2). 

2.1 Upphaf fræðslu barna 

Fyrstu lög um fræðslu barna voru sett á Alþingi  árið 1907 og fyrsta námskrá landsins 

kom út árið 1929, en þar er þó ekkert fjallað um smíðakennslu (Helgi Elíasson, 1944). 

Það er fyrst í lögum um fræðslu barna sem komu út árið 1936 sem skylt er að veita 

börnum „nokkra tilsögn í handiðju” (Lög um fræðslu barna, nr. 94/1936) en það voru 

handmenntagreinarnar þá nefndar. Víða var þó farið að kenna hannyrðir og smíðar 

fyrir þann tíma. Árið 1948 komu út drög að námskrá fyrir barna- og gagnfræðaskóla þar 

sem handmenntir voru tvískiptar í  handavinnu stúlkna og skólasmíði drengja. Ekki er 

nákvæm lýsing á skólasmíði drengja í þessum drögum. Minnst er á nokkra þætti sem 

12 ára börn eiga að læra, s.s. að saga, negla og hefla ásamt því að kenna þeim að rista, 

búta og skásaga.  Framkvæma skyldi sögunina í hollum vinnustellingum og eftir 

viðurkenndum vinnuaðferðum (Drög að námsskrám fyrir barnaskóla og 

gagnfræðaskóla, 1948, bls. 45).  
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2.2 Námskrá 1960 

Í Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri frá árinu 1960 segir m.a. um markmið 

með handavinnu drengja, að stefnt sé að því að handavinnukennsla þroski hug og hönd 

drengjanna ásamt því að glæða form- og litskynjun þeirra og kenna þeim að nýta sér 

alls konar efnivið. Námskránni er skipt niður á nokkur aldursstig. Í markmiðum fyrir 

kennslu 12 ára drengja er hvergi að finna neitt um umhverfisvitund og sjálfbæra þróun 

en talað um að drengirnir geri ekki of marga nytsama hluti, þar sem tími sé 

takmarkaður og varað sérstaklega við því að þeir geri of stóra og vandgerða muni, því 

gagnsemi handavinnukennslunnar sé fyrst og fremst sá að nemendurnir læri 

samkvæmt uppeldislegum markmiðum námskrárinnar. Einnig er komið inn á nauðsyn 

þess að drengir fái æfingu í að nota nál og tvinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 1960,       

bls. 55-56).  

2.3 Námskrá 1977 

Í aðalnámskránni sem kom út árið 1977 eru nokkrar greinar sameinaðar undir heitinu 

Mynd- og handmennt. Segir m.a. í inngangi hennar að mynd- og handmennt sé 

samþætt námsgrein sem feli í sér hannyrðir, smíði, teiknun og vefnað. Ástæðan fyrir 

því að þessar greinar fái sameiginlegt heiti er sú að þessar greinar séu skyldar á margan 

hátt. Í þessari aðalnámskrá má finna markmið á borð við þau að þroska og þjálfa hug 

og hendur nemandans, efla hugmyndaflug þeirra, sköpunarhæfileika sjálfstraust og 

sjálfstæði, að nemendur tileinki sér hagkvæm vinnubrögð og einnig að vekja, hlúa að 

og efla áhuga nemandans fyrir nytsömu þroskandi tómstundastarfi. Í námskránni er að 

finna vísi að umhverfisvitund en eitt markmiðið er að nemandinn verði læs á umhverfi 

sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 1977, bls. 1-2). Í þessari námskrá verður örlítil breyting 

frá fyrri námskrá þar sem hvergi var minnst á umhverfisvitund. Önnur viðbót frá 

námskránni frá 1960 er sú að nauðsynlegt er fyrir nemendur að kynna sér þróun 

handverks að fornu og nýju. Í námskránni er miðað við 3. til 9. bekk. Í námskránni er 

eingöngu að finna viðmið um vinnuaðferðir og notkun verkfæra, en hvergi er minnst á 

hvernig nemandinn verði læs á umhverfi sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 1977,  

bls. 39-42). 
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2.4 Námskrá 1989 

Í aðalnámskránni sem kom út árið 1989 eru smíðarnar enn undir mynd- og handmennt. 

Meginmarkmiðin eru mörg svipuð og í fyrri námskrám þó nokkur hafi bæst við svo sem 

markmið um að nemendur kynnist eiginleikum hinna ýmsu efna sem þeir eiga að nota. 

Annað markmið sem einnig kemur fram í námskránni frá 1977 er að nemendur verði 

læsir á umhverfi sitt, að þeir skynji það og kunni að meta. Nemendur skuli reyna að 

rækta hæfileikann til að skynja margbreytileika náttúrunnar því þannig aukist skilningur 

þeirra á umhverfisvernd. Þessu má ná fram með því að benda nemendum á 

eyðileggingu og þurrð náttúruauðlinda, þ.á.m. skóga (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, 

bls. 88-89). Þó að minnst sé á það í meginmarkmiðum þessarar námskrár að nemendur 

eigi að efla læsi á umhverfið og rækta hæfileikana til að skynja margbreytileika 

náttúrunnar er ekki að finna neitt um það í námskránni hvernig má ná fram þessum 

markmiðum.  

2.5 Námskrá 1999 

Í aðalnámskránni sem kom út árið 1999 voru, eins og áður segir, gerðar miklar 

breytingar. Smíðaþátturinn sem í þessari námskrá fær nafnið hönnun og smíði, tilheyrir 

nú Upplýsinga- og tæknimennt ásamt tölvunotkun í grunnskóla, upplýsingamennt og 

nýsköpun og hagnýting þekkingar. Upplýsingamennt er í fyrsta skipti nefnd í 

námskránni 1999. Þar segir að hið nýja námsvið fóstri nýja námsgrein, 

upplýsingamennt, og sé hún ætluð til að stuðla að upplýsingalæsi nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt 1999, bls. 7). Þetta eru miklar 

breytingar því þarna er fyrst farið að tala um tæknilega þekkingu og hagnýtingu 

hennar.  

Í inngangi fyrir hönnun og smíði er talað um nauðsyn þess að kenna hönnun og smíði í 

grunnskóla sem væri í samræmi við áherslur um verkmenntun og skapandi starf. Tekið 

er fram að smíðin feli í sér nýtingu efnisheimsins sem aftur hafi áhrif á umhverfið. Því 

er hönnun og smíði góður vettvangur til að vekja áhuga nemenda á umhverfi sínu. Þar 

sem handverk er ein af elstu vísindum mannkyns þá er gott að auka frekar á skilning 

nemenda á verkmenningu í nútíð og fortíð (Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og 
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tæknimennt, 1999, bls. 45- 47). Hér kveður við nýjan tón frá fyrri námskrám og eru 

áherslur hennar svipaðar og höfunda lokaverkefnis miða við í lokaverkefni sínu. 

Sú nýbreytni kemur fram í þessari námskrá að markmiðunum er skipt niður í loka-, 

þrepa og áfangamarkmið. Í stuðningsþáttunum, sem er að finna í 

áfangamarkmiðunum,  er í fyrsta sinn í námskrá talað um heimavinnu nemenda í 

hönnun og smíði (Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls. 48-

49), en hún er m.a. einn af þeim þáttum sem höfundar leggja áherslu á.  

Í lokamarkmiðum fyrir hönnun og smíði er m.a. að finna markmið þar sem nemandinn 

á að vera fær um að greina þarfir í umhverfi sínu og skoða tækifæri og möguleika við 

hönnun og framleiðslu. Þá er einnig að finna markmið þar sem nemandi á að geta nýtt 

sér margs konar upplýsingalindir sem uppsprettu við framkvæmd hugmynda og að 

hann verði læs á tæknina í umhverfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og 

tæknimennt, 1999, bls. 55-56). 

3. Staðan í dag  

3.1 Tíminn sem greinin fær 

Hönnun og smíði tilheyrir ekki listgreinum heldur stendur greinin sér og er eina 

verkgreinin sem kennd er í grunnskólum landsins í dag. Til listgreina teljast hinsvegar 

myndmennt, textílmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans (Brynjar Ólafsson, 2008, 

bls. 50). Menntamálaráðuneytið setur ákveðnar reglur um hvað skuli kennt þó ekki sé 

alls staðar farið eftir þeim. Skólar kenna annað hvort meira eða minna í list- og 

verkgreinum og geta verið ýmsar ástæður fyrir því, s.s. skortur á faggreinakennurum, 

kennsluaðstaða og skipulag skólastarfs (Brynjar Ólafsson, 2008, bls. 39). 

Misjafnt er eftir fögum hvað hver námsgrein fær mikinn hlut í kennslu og hallar þá oft á 

listgreinar og hönnun og smíði. „Í dag er t.d. gert ráð fyrir því að íslenska fái 19% af 

bundnum stundum í grunnskóla, stærðfræði 17%, listgreinar (allar 5 samanlagt) 11% 

og hönnun og smíði 3%. List- og verkgreinar hafa því 14% samanlagt af bundnum 

stundum í grunnskóla” (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 28). 
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Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt um að auka hlut list- og verkgreina í kennslu en 

vegna ákveðins frjálsræðis skólayfirvalda virðist það hafa verið vandamál hingað til. 

Vandinn er af tvennum toga, „annars vegar hefur sviðið sem viðmiðunarstundir ná til 

breikkað talsvert (þ.e. fleiri greinar falla undir sum svið en fyrr) og hins vegar hefur 

verið gert ráð fyrir auknu svigrúmi skóla til að velja sér áherslur í skólastarfi” (Brynjar 

Ólafsson, 2008, bls. 34). Ekki er að sjá á viðmiðunarstundaskrám í dag að þessar greinar 

hafi fengið meiri tíma, þ.e. að viðmiðunarstundaskrám sé fylgt eftir með markvissum 

hætti þó oft hafi verið rætt um það á „hátíðis- og tyllidögum” (Brynjar Ólafsson, 2008, 

bls. 34).  

Þó að kennsla í list- og verkgreinum sé skyldunámsgrein  í 7. og 8. bekk virðist sem 

dregið hafi úr kennslu í þessum bekkjum (Brynjar Ólafsson, 2008, bls. 41-42). Það lítur 

út fyrir að breytingar á skólastarfi taki langan tíma og séu oft á tíðum erfiðar í 

framkvæmd eða í það minnsta auknar áherslur í list- og verkgreinum (Brynjar Ólafsson, 

2008, bls. 90). 

3.2 Námsefni 

Skólaskylda var sett á með lögum árið 1907 en frá þeim tíma hefur margt breyst í 

skólahaldi. Þó er einn þáttur sem lítið hefur breyst en það er skortur á góðu 

kennsluefni fyrir hönnun og smíði sem er ætlað nemendum í greininni. Kennarar hafa 

oft bjargað sér með því að tína til efni héðan og þaðan eða jafnvel samið efni sjálfir 

(Kristinn Svavarsson, 2008, bls. 8). 

Æskilegt er að til séu hentug verkefni  fyrir allar kennslugreinar til að leggja fyrir 

nemendur. Ekki hefur verið gefið út mikið af kennsluefni fyrir hönnun og smíði á 

síðustu árum, eins og sjá má á vef Námsgagnastofnunnar. Á árunum 1995 – 2004 voru 

aðeins  gefnar út fjórar bækur fyrir námsgreinina. Annað tiltækt efni er hinsvegar orðið 

gamalt, úrelt og frekar óaðgengilegt ásamt því að henta ekki vegna breytinga sem urðu 

á Aðalnámskrá grunnskólanna árið 1999 og 2007 (Kristinn Svavarsson, 2008, bls. 8). 

Margar af þeim bókum sem hafa verið gefnar út eru heldur ekki í beinum tengslum við 

áherslur námskrár viðkomandi tíma. Í dag eru aðeins til tvær bækur sem byggja á 

markmiðum Aðalnámskrá grunnskólanna en það eru bækurnar Hönnun og smíði 1. – 4.  

bekkur og Hönnun og smíði 5. – 7. bekkur. Ekki eru til samsvarandi hefti fyrir 
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unglingastigið (Kristinn Svavarsson, 2008, bls. 13). Lítið sem ekkert er þó að finna í 

þessum námsbókum um það hvernig eigi að bera sig að við smíðarnar heldur treyst á 

fagþekkingu kennarans (Kristinn Svavarsson, 2008, bls. 13). 

Samkvæmt Kristni Svavarssyni (2008, bls. 51) styðjast list- og verkgreinakennarar 

almennt lítið við kennslubækur heldur spinna kennsluna af fingrum fram með reynslu 

sinni og þekkingu. Velta má því fyrir sér hvað kemur nemandanum til góða. Er betra 

fyrir nemandann að styðjast við bók eða kennarann? Oft getur verið erfitt fyrir kennara 

að sinna öllum nemendum í einu og því handhægt að hafa kennslubók við höndina sem 

sýnir hvernig nemandinn ber sig að. „Ekki er víst að skólar hafi kennara sem hafa þessa 

þætti til að bera í ríkum mæli” (Kristinn Svavarsson, 2008, bls. 51). 

3.3 Námskrá 2007 

Eins og fram hefur kemur komið þá hefur nám í smíðum þróast í samræmi við kröfur og 

áherslur um verklega framkvæmd og skapandi starf. Ljóst er að hönnun og smíði er 

góður undirbúningur undir lífið og frekara nám því hún þroskar verkfærni og 

verkkunnáttu nemandans og gerir hann sjálfstæðan í verki. Áhersla er á hagnýtt gildi 

þekkingarinnar og þá færni er nemandinn öðlast í skólanum og fær hann aðstoð við að 

yfirfæra þessi gildi þekkingar og færni á daglegt líf. Smíðakennsla hentar vel til að þjálfa 

skilning á því hvernig verk er brotið upp í verkþætti og með því er grunnur lagður að 

skipulagshæfileikum nemandans sem nýtast munu í námi og starfi síðar á 

lífsleiðinni”(Aðalnámskrá gunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 5-6 ). 

Í kennslu í hönnun og smíði á ekki eingöngu að huga að hönnun hluta og lokaafurðinni. 

Greinin hönnun og smíði felur í sér fjölda áhersluþátta er snúa að almennu námi og 

þroska nemandans og tengsl hans við samfélagið, en þessum þáttum ber 

smíðakennara að miðla. Meðal annars er nauðsynlegt að leggja grunn að góðri 

umhverfisvitund og upplýsingamennt og gera nemendum grein fyrir því hvernig þessir 

þættir tengjast námsgreininni hönnun og smíði.   

Það liggur beint við að tengja nám í hönnun og smíði við umhverfismennt með það að 

markmiði að fræða nemandann t.d. um íslenskan trjávið og þær aðferðir og möguleika 

sem eiga sér stað við nýtingu hans. Þannig öðlast nemandinn þekkingu er tengist 
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uppruna efniviðarins og  verkinu sem hann skapar (Aðalnámskrá gunnskóla, hönnun og 

smíði, 2007, bls. 7).  

Þar sem  smíðin felur í sér nýtingu efnisheimsins, sem aftur hefur mótandi áhrif á 

umhverfið, þá er hönnun og smíði góður vettvangur fyrir nemandann að leiða hugann 

að sjálfbærri þróun (Aðalnámskrá gunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 5). 

Nemandinn þarf að vera meðvitaður um umhverfið. Hann getur nýtt 

upplýsingamenntina við að kanna ýmiss efni sem hann er að vinna með og 

endurnýtingu þeirra.  

Hönnun getur falið í sér að nemandinn endurgeri, breyti hugmyndum eða hlut og taki 

þá m.a. tillit til útlits eða virkni. Hönnun  getur einnig átt við það að nemandinn vinni 

með eitthvað nýtt eða áður óþekkt. Í hönnunarkennslu á nemandinn að læra að vera 

skapandi og hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt. Hönnunin felur í sér ígrundun sem 

stuðlar að innra mati hjá einstaklingnum sem þroskar tilfinningar hans fyrir gildi 

hlutarins sem hann fæst við. Í þessu innra mati felst menntunargildi sem yfirfærist á 

stærra samhengi. Þegar nemandinn leitar lausna í daglegu lífi þá ætti það að veita 

honum ánægju og sjálfstraust og hvetja hann til frekari átaka í eigin lífi. Vinna af þessu 

tagi hjálpar nemandanum að læra að meta heiminn í kringum sig (Aðalnámskrá 

gunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 5). Einnig er nauðsynlegt að nemandinn skilji og 

nýti sér færni og þekkingu úr öðrum námsgreinum við vinnu sína í smíðastofunni 

(Aðalnámskrá gunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 10).  

„Hönnun og smíði í grunnskóla, þar sem unnið er markvisst að því í framvindu námsins 

að tengja handverkshefðina við hátækni nútímans, er hvort tveggja í senn: mikilvæg 

tenging við verkmenntasögu þjóðarinnar og góð undirstaða að virkri þátttöku 

nemandans í atvinnulífi 21. aldar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, 

bls. 6). 

3.3.1 Markmið í lok 7. bekkjar  

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla eru þrjú, loka-, áfanga- og þrepamarkmið. Í 

lokamarkmiðunum er gert ráð fyrir að nemandinn hafi öðlast ákveðna þekkingu og 

færni á ýmsum sviðum við lok grunnskólans. Markmiðin gefa heildarmynd af því sem 
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stefnt er að í kennslu hönnunar og smíði, þau skýra tilgang námsins, lýsa því sem skólar 

eiga að stefna að og því sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér í lok grunnskóla.  

Áfangamarkmið eru nánari útlistun á lokamarkmiðunum, en þeim er skipt niður í þrjú 

stig. Eftir hvert stig er gert ráð fyrir að nemendur séu búnir að tileinka sér ákveðna 

þætti. „Þrepamarkmið eru safn markmiða eða viðfangsefna sem nota má til að ná 

settum áfangamarkmiðum. Þau eiga að mynda stíganda í náminu, allt frá upphafi 

grunnskóla til loka”(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 4).  

Áfangamarkmiðin byggjast á sjö efnisþáttum og nokkrum undirþáttum þar sem 

megináherslurnar eru dregnar fram (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, 

bls. 7). Ásamt þeim markmiðum sem þar er að finna koma hér á eftir þau markmið sem 

lögð er áhersla á í verkefnasafninu. Höfundar telja einnig æskilegt að beina sjónum 

meira að þessum þáttum í almennu skólastarfi. 

Umhverfið 

Skógarnytjar: Að nemandinn 

 hafi kynnst hvernig hægt er að nýta íslenskan trjávið  

 hafi lesið í form efnisins og nýtt það við gerð verkefna 

Sjálfbær þróun: Að nemandinn 

 hafi skilning á sjálfbærri þróun   

 skilji nauðsyn þess að fara vel með öll efni   

 hafi skilning á að velja helstu efni, sem unnið er með, út frá umhverfissjónarmiði 

Endurnýting: Að nemandinn  

 hafi endurnýtt efni í verkefnavinnu   

 hafi hugmynd um þau verðmæti sem sparast við góða umgengni og endurnýtingu    

 hafi gert sér grein fyrir mikilvægi þess að viðhalda góðu ástandi hluta    

 þekki hvernig hægt er að nýta vistvæna orku   

 hafi skilning á mikilvægi vistvænnar umgengni 

                                (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 13-16). 

3.4 Mismunur á milli 1999 og 2007 

Heldur dregur úr áherslum á tæknimennt í þeirri námskrá sem nú er í gildi og er frá 

árinu 2007. Áhersla er á að nemendur hugi að nýsköpun og hönnun tengt vandamálum 

daglegs lífs og noti til þess fjölbreytt efni við gerð verkefna (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2009, bls. 2). 
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Í töflu 1. má sjá meginmismuninn á aðalnámskránum frá 1999 og 2007. Eins og sjá má 

eru fyrstu þrír þættirnir eins en aðrir þættir ólíkir.  

Áherslan í námskránni frá 2007 er meiri á einstaklinginn og umhverfið. Höfundar hefðu 

viljað sjá stuðningsþættina frá námskránni 1999  inni í nýjustu námskránni, en undir 

þeim er m.a. að finna þætti eins og upplýsingalæsi og heimavinnu. Eitt af því sem 

leitast er við að framkalla í verkefnasafninu er að nemandinn læri heima fyrir 

smíðatímana og notist við upplýsingatæknina.   

Tafla 1.  Meginmunurinn  á milli námskrár í hönnun og smíði 1999 og 2007 (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2009, bls. 30). 

 

 

4. Kenningar um nám og kennslu er tengjast hönnun og smíði  

Margir kennismiðir hafa í tímans rás komið fram með námskenningar er tengjast 

verkgreinum. Margar þeirra er auðvelt að hagnýta við kennslu í hönnun og smíði.  

4.1 John Dewey 

John Dewey hefur verið kallaður faðir nútímalegra kennsluhátta. Ekki er ólíklegt að 

hann hafi þróað hugmyndir sínar undir áhrifum frá Otto Salomon þar sem hann var í 

bréfasamskiptum við hann um uppeldislegt gildi handverks í alþýðumenntun (Gísli 

Þorsteinsson, 2011). Dewey hefur haft mikil áhrif hér á landi varðandi hugmyndir um 

nám og kennslu. Kenningar hans flokkast með hugsmíðahyggjumönnum en kenningar 
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þeirra byggja á virku námi, sem felur í sér að hver og einn byggir við þekkingu sína með 

því að taka tillit til fyrri þekkingar og eigin þroska (MacNaughton, G., 2007, bls. 43).  

„Nám í verki - að læra með því að framkvæma“ (Dewey, J., 1938/2000a, bls. 16) 

(learning by doing) urðu einkunnarorð Dewey. Meiningin að baki þessum orðum er sú 

að ekki sé um hugsunarlausar afhafnir að ræða heldur að það sem nemendur eiga að 

gera á að vera vel skipulagt og markvisst, ásamt því að þeir eiga að gera sér grein fyrir 

tilgangi vinnu sinnar. Það er hlutverk kennara að sjá til þess að nemendur hugsi um það 

sem þeir eru að gera og spyrji spurninga sem leiða til menntandi umræðu, en ekki 

eingöngu til þess að fá svörin (Dewey, J., 1938/2000a, bls. 16-17). 

 „Áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og þroski eru 

nokkur lykilhugtök í kennslufræðum Deweys” (Dewey, J., 1938/2000a, bls. 16-17). 

Dewey ræddi mikið um ígrundaða hugsun (reflective thinking) sem honum fannst að 

nota ætti í meira mæli í skólastarfi. Dewey sagði að maðurinn væri leitandi og 

rannsakandi vera (Dewey, J.,  1938/2000a, bls. 32-33).  

Að mati Deweys hafa skólar einblínt um of á röklega framsett námsefni. Þeir ætlast til 

að nemendur tileinki sér námsefni með því að leggja það á minnið en að mati Dewey er 

það ekki rétta leiðin. Hann taldi skóla einblína um of á afurðina en vanrækja 

vinnuferlið. Dewey taldi að þeir ættu að tileinka sér vísindalegan hugsunarhátt þar sem 

tilgátum, hugmyndum og tilraunum væri skipað í öndvegi. Vísindin eru þó ekki eina 

áhersluatriðið í kennslufræðum Dewey heldur leggur hann mikla áherslu á viðhorf 

listamannsins og ímyndunaraflið og segir að kennsla sé list (Dewey, J., 1938/2000b,   

bls. 37).  

Á þessu má sjá að verkefni sem byggja á upplýsingaleit og ígrundun nemandans og 

tengjast verklegri vinnu falla vel að hugmyndum Deweys. „Hönnunar- og 

handverksþættir sameina hug og hönd, hugsun og framkvæmd. Við hönnun á sér stað 

mat innra með einstaklingnum sem þroskar tilfinningu hans fyrir gildi hlutanna” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 5). 
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4.2 Lev Vygotsky  

Meginsjónarmið félagslegu hugsmíðakenningarinnar er sú að þekking byggist upp með 

þátttöku nemenda og mikilvægt er að taka tillit til forhugmynda þeirra við 

skipulagningu náms og kennslu. Forhugmyndir hafa áhrif á nýjar hugmyndir og því 

betur sem hægt er að tengja þær við fyrri reynslu nemenda því betri verður 

skilningurinn á hinni nýju hugmynd (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Félagsleg hugsmíðahyggja, sem rekja má til Lev Vygotsky, leggur áherslu á að tjáskipti á 

milli hins ólærða (óreynda, óþroskaða) og hins lærða (reynda, þroskaða) sé forsenda 

vitsmunaþroska og stuðli að árangursríkara námi. Vygotsky kom fram með kenninguna 

um svæði mögulegs þroska (zone of proximal development) en það er bilið sem er á 

milli þess sem nemandinn getur og skilur án aðstoðar og þess sem hann getur og skilur 

með hjálp kennara eða þroskaðri nemenda (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

„Virkni  „þroskasvæðisins” hefur verið líkt við blómknappa sem eru í þann veginn að 

springa út; búa þarf réttu aðstæðurnar (námsaðstæður) til að þeir þroskist sem best” 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Nemandinn þarf að fá hæfilega hvatningu og stuðning 

sem er rétt utan við þau mörk sem hann ræður við einn og sér. Þegar nemandinn hefur 

fengið hvatningu eða sýnikennslu getur hann tengt námið við reynsluheim sinn og í 

framhaldi af því ráðið við verkefni sín ásamt því að skilja þau (Berk, L. E. og Winsler, A., 

1995, bls. 27-30). 

Samkvæmt hugmyndum höfunda með verkefnasafninu þá á vel við að tengja 

kenningar Vigotskys við verklegt nám og kennslu í hönnun og smíði. Kennari aðstoðar 

nemandann við að tileinka sér nýja þekkingu og færni sem hann getur síðan notað án 

aðstoðar. Með því að nota fjölbreytt verkefni með blandaðri tækni fær nemandinn 

aukin tækifæri til að þroskast í gegnum samvinnu við samnemendur sína og kennara. 

„Smíðakennslan er sérstaklega hentug við að þjálfa skilning nemandans [...]. Með henni 

er hægt að leggja grunninn að skipulagshæfileikum nemandans sem nýtast munu í 

námi og starfi síðar á lífsleiðinni” (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007,  

bls. 5). 
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4.3 Howard Gardner 

Fjölgreindakenning Howard Gardners er ekki hefðbundin námskenning heldur hefur 

hún  verið notuð til að styðja við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Gardner hefur gagnrýnt 

það að greind sé skilgreind of þröngt og að einblínt hafi verið um of á útkomuna, ekki á 

ferlið (Gardner, H., 1985, bls. 18).  

Árið 1983 setti Gardner fram hugmyndir í bók sinni, Frames of Mind (Rammar hugans) 

um að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir, en seinna bætti hann við þeirri 

áttundu. Með þessari kenningu vildi hann víkka út sýnina á mannlega möguleika og 

áttu greindirnar að ná út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Það sem Gardner 

efaðist mjög um var að hægt væri að mæla greind einstaklinga með því að taka þá úr 

eðlilegu námsumhverfi og láta þá leysa einangruð verkefni. Hann vildi halda því fram 

að greind snérist annars vegar um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál  og hins 

vegar um það að hanna afurðir í samspili og samhengi við náttúruna. Hann taldi, með 

öðrum orðum, að frekar væri litið á útkomuna úr greindarprófunum en ekki hvernig 

útkoman fengist (Armstrong, T., 2001, bls. 13-14). Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru að 

mati Gardners mikilvægar því hann segir að hæfileikar barna liggi á mismunandi 

sviðum (Armstrong, T., 2001, bls. 63).  

Gardner leggur áherslu á að einstaklingar hafa mismunandi hæfileika og áhuga og það 

þarf að taka tillit til þess í námi. Hann leggur áherslu á að ekki eigi eingöngu að styrkja 

þær greindir sem nemandi sé sterkur í heldur er kenning hans einnig ætluð til þess að 

finna veikleika nemenda og styrkja þá (Brynjar Ólafsson, 2007, bls. 15). 

Þær fjölgreindir sem höfundar telja helst tengjast hönnun og smíði eru rýmisgreind og 

líkams- og hreyfigreind. Höfundar telja einnig að umhverfisgreindin tengist 

verkefnasafninu því töluverð áhersla er á umhverfismennt í því. 

Rýmisgreind er skilgreind sem hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega 

umhverfi og til að umskapa þessa skynjun. Greindin felur í sér næmi fyrir litum, línum, 

lögun, formi, vídd og tengslum þar á milli. Hún felur einnig í sér hæfni til að sjá hluti 

fyrir sér og tjá þá á myndrænan hátt eða sem rúmfræðilegar hugmyndir (Armstrong, T., 

2001, bls. 14).  
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Líkams- og hreyfigreind er skilgreind sem færni í að nota líkamann til að tjá hugmyndir 

og tilfinningar og leikni í að búa til hluti og beita þeim. Greindin felur m.a. í sér 

líkamlega færni eins og samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi og styrk (Armstrong, T., 2001, 

bls. 14-).  

Umhverfisgreind er skilgreind sem leikni í að þekkja og flokka tegundir úr jurta-og 

dýraríkinu í umhverfi sínu. Hún felur einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum 

náttúrunnar (Armstrong, T., 2001, bls. 15).  

Áherslur höfunda með verkefnasafninu er að nemandinn hugi að ferlinu öllu í vinnu 

sinni en einblíni ekki um of á útkomuna. Við þessa vinnu nær nemandinn að þjálfa 

samhæfingu hugar og handar. Mikilvægt er „að nemandinn skilji að einstaklingar hafa 

mismunandi hæfileika og að verðleiki þeirra fari ekki eftir hæfileikum eða getu á 

einstökum sviðum” *...+ (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 17). 

4.4 Þroski 12 – 13 ára barna 

Í kringum tólf ára aldurinn eru börn á stigi hlutbundinna aðgerða, að mati Piaget, en þá 

geta þau hugsað um athafnir sínar, sameinað, sundurgreint, raðað og umbreytt hlutum 

og athöfnum í huganum. Hugsun þeirra er hlutbundin vegna þess að hún takmarkast 

við hluti og atburði sem hafa gerst (Cole, M., Cole, S. R., Lightfoot, C., 2005, bls. 458-

459). Á þessum aldri fara þau á stig formlegra aðgerða en þá hafa þau hæfni til að 

hugsa kerfisbundið og rökrænt um allar hliðar verkefna. Mikill áhugi er á 

óhlutbundnum (abstract) hugmyndum og sjálfu hugsunarferlinu hjá börnum á þessu 

stigi og þau öðlast meiri hæfni til að hugsa kerfisbundið og röklega um allar hliðar 

verkefna (Cole M. ofl., 2005, bls 622-623). Til að komast á þetta stig þarf umhverfi sem 

ögrar hugmyndum og aðferðum sem börn hafa áður beitt til þess að skilja og leysa 

verkefni. Það þarf að leyfa þeim að leika með hugmyndir sínar til að þroskast á þessu 

stigi (Cole, M., 2005, bls. 623). Í skólastarfi getur hönnun og smíði verið mikilvægur 

þáttur í þessu ferli og komið með ögrandi og fjölbreytt verkefni sem krefja nemendur 

um að nýta ímyndunaraflið, ígrunda, velta fyrir sér hlutum og leita lausna. 

Þessi sjónarmið um þroska barna kalla öll á krefjandi og fjölbreytt verkefni. Börn þurfa 

að finna leiðir til að aðlaga og samlaga nýjar upplýsingar sem koma samfara nýjum 



22 
 

verkefnum svo að jafnvægi náist, að mati Piaget. Annars hafnar barnið nýju 

upplýsingunum og hvorki nám né þroski á sér stað (Cole, M. ofl., 2005, bls. 151, 625).  

Gildi fjölbreyttra verkefna í hönnun og smíði með blandaðri tækni er mikilvægt fyrir leit 

nemandans að sjálfum sér. Það gerir honum kleift að kynnast nýjum leiðum til að finna 

styrkleika sína og gefur honum aukin færi á að finna sjálfan sig.  „Við hönnun á sér stað 

mat innra með einstaklingnum sem þroskar tilfinningu hans fyrir gildi hlutanna. Í þessu 

innra mati felst menntunargildi sem yfirfærist á stærra samhengi” (Aðalnámskrá 

grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 17). 

5. Áherslur okkar tíma 

Hér á eftir verður fjallað um þær áherslur sem tengjast kennslu í hönnun og smíði og 

eru hluti af áhersluþáttum í markmiðum verkefnasafnsins.  

5.1 Sjálfbær þróun 

Þegar fjallað er um sjálfbæra þróun þá er átt við þá þróun sem á sér stað til að 

fullnægja þörfum samtíðarinnar, án þess að skerða möguleika komandi kynslóða. 

Meginhugmyndin að baki sjálfbærri þróun, eða sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda er 

að ganga ekki óhóflega á forða náttúrunnar heldur nýta auðlindir hennar á hófsaman 

hátt. Sjálfbært skógarhögg felur t.d. í sér að planta nýjum trjám jafnharðan og höggvið 

er. Einnig felst í sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda að þær skuli ekki nýttar þannig að 

mengun hljótist af eða umhverfinu sé spillt (Háskóli Íslands, e.d.).  

5.2 Endurnýting  

 „Smíði felur í sér nýtingu efnisheimsins sem hefur aftur mótandi áhrif á umhverfið. 

Námsgreinin hönnun og smíði er því kjörin vettvangur til að vekja nemandann til 

umhugsunar um umhverfi sitt og hvetur hann til að sýna því alúð í verki“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 5). Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla 

kemur fram að almenn menntun eigi í samstarfi við heimilin að efla siðferðisvitund og 

stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti, 2006, bls. 8). Auðlindir heimsins eru takmörkum háðar og því er ákjósanlegt að 

beina sjónum nemenda að endurnýtingu og  mikilvægi þess að yfirfæra hana á verkefni 

sín og daglegt líf. 
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5.3 Skógarnytjar  

Nám í hönnun og smíði er hægt að tengja við fræðslu um íslenskan trjávið og hvernig 

hann er nýttur. Það er æskilegt að fara með nemendur í skógarferð til að þeir kynnist 

því hvaðan efnið kemur sem þeir vinna með og hvernig hægt er að grisja og sækja sér 

efni (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 7). Þannig tengir 

nemandinn vinnu sína við umhverfið og sjálfbæra þróun. Margir skólar hafa aðgang að 

skógrækt eða skógarlundi þar sem þeir eiga sitt svæði og sumir hafa jafnvel útbúið 

útikennsluaðstöðu. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir því að þegar tré er 

fellt þá er æskilegt að planta trjám í staðinn til að viðhalda sjálfbærri þróun. 

5.4 Upplýsingamennt  

Þegar fjallað er um upplýsingalæsi þá er átt við þá þekkingu og færni sem þarf til að 

afla, flokka, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýnin og skapandi hátt. Þeir sem búa 

yfir slíkri færni geta aðlagað sig að síbreytilegum kröfum samfélagsins (Aðalnámskrá 

grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt, 1999, bls. 17). 

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá  2006 er lögð áhersla á notkun 

upplýsingatækni sem hjálpartæki í öllum námsgreinum. Nýta skuli þau tækifæri, í 

hverri námsgrein, sem upplýsingatæknin gefur til þess að ná markmiðum 

námsgreinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006, bls. 8-9).  

5.5 Skólar á grænni grein - Grænfáninn  

Alþjóðlega verkefnið „Skólar á grænni grein” er verkefni sem ætlað er að styrkja 

umhverfismennt í skólum. Til að komast á græna grein í umhverfismálum verða 

skólarnir að stíga sjö skref. Markmið með skrefunum sjö er að efla umhverfismál hjá 

nemendum, kennurum og öðru starfsfólki skólanna. Þegar skólar hafa náð 

markmiðunum geta þeir flaggað Grænfánanum í viðurkenningarskyni í tvö ár. Haldi 

skólarnir áfram að vinna samkvæmt verkefninu geta þeir endurnýjað fánann. Græni 

fáninn nýtur virðingar víða í Evrópu en hann er tákn um góða fræðslu og 

umhverfisstefnu í skólum. 

Verkefnin sem fylgja notkun Grænfánans eru til þess ætluð að efla þekkingu nemenda 

og starfsfólks skóla og einnig að bæta kennslu og daglegan rekstur. Verkefnin eiga að 
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stuðla að ábyrgri afstöðu til umhverfisins, ásamt því að innleiða markvissar aðgerðir í 

umhverfismálum hvers skóla (Landvernd, e.d.). 

6. Hvernig nýtist safnið  

Verkefnasafninu er ætlað að auka umhverfisvitund nemandans, samfara verklegri 

vinnu hans í smíðastofunni. Jafnframt er því ætlað að stuðla að því að nemandinn efli 

færni sína í upplýsingaleit og samþætta þannig greinarnar, hönnun og smíði og 

upplýsingamennt.  

Verkefnasafnið er hugsað fyrir kennara í hönnun og smíði. Þeir geta nýtt verkefnin í 

safninu og aðlagað að kringumstæðum sínum og nemendahóp.   

6.1 Kennsluaðferðir  

Þær kennsluaðferðir sem kennari getur nýtt við kennslu verkefna í verkefnasafninu 

tengjast útlistunarkennslu, leitarnámi og verklegum æfingum.  

„Útlistunarkennsla byggist á því að kennarar miðla þekkingu, útskýra eða útlista, [...] 

eða vekja til umhugsunar“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 52). Sýnikennsla telst til 

útlistunarkennslu og felst í því að kennari sýnir ákveðin vinnubrögð eða aðferðir. 

Kennarinn leiðir nemendur áfram stig af stigi, útskýrir hugtök þegar þau koma fyrir og 

nefnir öll þau áhöld og efni sem við koma verkefninu. Kennarar þurfa að vera vissir um 

að nemendur skilji hvert atriði áður en það er sýnt og það næsta útskýrt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 59). Leitaraðferðir eru sprottnar af hugmyndum John Dewey 

um ígrundaða hugsun.  Markmið með leitaraðferð er að virkja og vekja nemendur til 

umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 124-125).  

Sú leitaraðferð sem stuðst er við í vinnuheftinu er efnis- og heimildakönnun en hún 

byggist á því að nemandi fær það verkefni að afla upplýsinga um tiltekið viðfangsefni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 131). Heimildavinnan fer að mestu leiti fram sem 

heimanám. 
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Verklegar æfingar eru mikilvægur þáttur í kennslu á öllum skólastigum. Í verklegum 

æfingum þarf nemandinn að gera sér grein fyrir markmiðum námsins og vera ljóst að 

verklegar æfingar tengjast fræðilegri undirstöðu og hagnýtum viðfangsefnum. Í 

verklegri kennslu reynir mikið á fyrirmynd kennarans og eru fáar kennsluaðstæður sem 

reyna meira á hann að þessu leyti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86-87). 

6.2 Námsmat   

Námsmat nær til allra þeirra aðferða sem notaðar eru til að afla upplýsinga um nám 

nemenda og hvernig það hefur áhrif á námsframvindu þeirra. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að nemendur verða að fá skýr markmið svo að þeir átti sig á til hvers er 

ætlast af þeim og hvað þeir þurfa að gera til að ná árangri í náminu. Í list- og 

verkgreinum eru margir þættir sem huga þarf að við námsmat. Mismunandi er hvaða 

aðferð hentar hverju sinni og því er nauðsynlegt að námsmatið sé fjölbreytt og komi 

inn á marga þætti í námi nemandans. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að 

mikilvægt sé að námsmat taki til margra þátta námsins. „Nauðsynlegt er að nemandinn 

viti hvernig námsmati verði hagað” (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, 

bls. 8). Hér á eftir eru nokkrar hugmyndir sem hægt er að nýta við námsmat í 

verkgreinum.  

Leiðsagnamat er yfirheiti nokkurra matsaðferða sem nýtast nemandanum við vinnu 

sína en það fer fram jafnt og þétt yfir veturinn. Megintilgangur þess er að gera 

nemendur meðvitaða um það sem þeir læra hverju sinni, hvernig þeir læra og til hvers 

er af þeim ætlast (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 8). 

Þegar fjallað er um óformlegar umræður og spurningar er átt við að kennari og 

nemandi ræði og meti niðurstöðu einhvers verkþáttar eða afurðar. Tilgangurinn er 

fyrst og fremst að þroska innsæi nemenda og auka skilning þeirra á verkefninu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 9). 

Námsmöppur geyma safn verka nemenda sem hafa verið valin með ákveðin markmið í 

huga þar sem mat og ígrundun verða að fylgja með. Safnmappa geymir safn nemenda, 

en sýnimappan sýnir hins vegar verk sem valinn hafa verið sérstaklega með ákveðin 

viðmið í huga og/eða ígrundun. Ferilmappa sýnir ferli nemandans í námi. Þó að 
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námsmappa sé ekki eiginlegt námsmat er þó hægt að meta innihald hennar. Áhersla á 

margbreytileika og fjölbreytta færni nemenda er ekki hægt að meta með 

námsmatsaðferðum eins og prófum. Nauðsynlegt er að mappan innihaldi markmið 

nemandans, lista yfir innihald hennar og ígrundun nemandans með hverju verkefni. 

Ferlið frá safnmöppu til sýnimöppu er:  Sjálfsmat og ígrundun, val í sýnimöppu og 

samvinna nemenda og kennara (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 38-40).  

Sjálfsmat er þegar nemandinn metur sjálfur og hugleiðir nám sitt og framgang þess. 

Markmiðið með því er að þroska innsæi nemandans í náminu. Ekki er mælst til að 

sjálfsmat sé hluti af lokaeinkunn (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007,   

bls. 9).  

Kostir sjálfsmats geta verið að nemandinn 

 verði ábyrgur fyrir námi sínu 

 geri sér grein fyrir næstu skrefum í náminu 

 fái betra sjálfstraust og verði jákvæðari, „ég get“ í stað „ég get ekki” 

 verði virkur þátttakandi í námi , ekki bara þiggjandi kennslu 

 verði sjálfstæðari og áhugasamari 

 fari að líta á erfið viðfangsefni sem merki um nám 

 geri sér grein fyrir að aðrir glíma við sama vandann 

 læri að spyrja spurninga og velta vöngum 

 eflist námslega, og skilji hvernig nám fer fram 

(Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 50). 

Símat kennara felur í sér að kennari meti ákveðna þætti í verklagi nemenda nokkrum 

sinnum á önn t.d.: hugmyndaauðgi og hönnun, umgengni og hegðun, verkfærni og 

vandvirkni og iðni og afköst. Mælst er til að símatið sé aðgengilegt foreldrum á 

foreldradegi (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 9). 

Lokamat á sér stað þegar kennari metur lokaafurðir nemandans í lok námsins. Það  

gildir til lokaeinkunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007, bls. 9). 

Mat í 5-7. bekk: „Byggja má námsmat á heimaverkefnum nemanda. Hluti þess getur 

byggst á sjálfsmati nemanda og símati kennarans. Æskilegt er að nemandinn safni 

teikningum af hugmyndum sínum og öðrum gögnum í sýnismöppu og þau verði síðan 
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metin. Kennari metur lokaafurð nemanda” (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 

2007, bls. 9).  

7. Lokaorð 

Í upphafi lögðum við af stað með það að markmiði að gera verkefnasafn með nýjum 

áherslum. Þegar líða tók á ritgerðarsmíðina fannst okkur áherslurnar breytast og 

tengjast meira umhverfisvitund nemandans. Höfundar lokaverkefnisins telja að þeir 

hafi náð upphaflegum markmiðum sínum að mestu leyti, en að sjálfsögðu mun reynsla 

kennara og nemenda af notkun verkefnasafnsins leiða það í ljós. Að okkar mati er 

verkefnasafnið góð viðbót við áður útgefið kennsluefni og hefur að geyma nýjar leiðir 

fyrir kennslu í hönnun og smíði. Í safninu er t.d. að finna heimavinnuþátt, en þar þarf 

nemandinn að dýpka skilning sinn á því viðfangsefni sem hann er að fara að vinna. 

Einnig teljum við verkefnasafnið vera góða leið að því markmiði að efla 

umhverfisvitund nemandans. 

Sjálfsmat er oft notað í kennslu til að gera nemandann meðvitaðri um nám sitt. Við 

höfum sett sjálfsmatið þannig fram að nemandinn geti ekki lagt mat á vinnu sína með 

orðunum „já” eða „nei” heldur þarf hann að hugleiða hverja spurningu áður en hann 

svarar.  

Námskrár landsins hafa þróast mikið frá því þær komu fyrst út. Sú námskrá sem nú er í 

gildi fellur vel að megin hugmyndum okkar, en við hefðum viljað sjá stuðningsþættina 

frá námskránni 1999 í núverandi námskrá.  

Þrátt fyrir margar jákvæðar breytingar sem orðið hafa í greininni þá er kennsluefni af 

skornum skammti. Auka þarf útgáfu kennsluefnis sem nemendur í hönnun og smíði 

geta stuðst við, þar sem þeir þurfa að huga að fleiri þáttum en afurðinni. Fjölbreytt 

kennsluefni skiptir miklu máli fyrir nemendur en þannig aukast möguleikar þeirra á að 

finna eitthvað sem þeir hafa áhuga á. Verkefnasafnið er því góð viðbót við áður útgefið 

kennsluefni.  

Allir geta eitthvað en enginn getur allt  segir í bók Guðrúnar Pétursdóttur (2003). Það 

er hlutverk kennara og skóla að aðstoða nemendur við að finna styrkleika sína með 
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fjölbreyttum og ögrandi verkefnum sem ýta undir vitsmunaþroska og mótun 

heildstæðrar sjálfsmyndar þeirra. 

Við vonum að viðfangsefni okkar muni hjálpa nemendum og verða kennurum hvatning 

til að fara nýjar leiðir í hönnun og smíði.  
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