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Útdráttur 

 

Í þessari greinargerð er fjallað um gerð tveggja kennslubóka fyrir 9. og 10. bekk 

grunnskóla. Bækurnar fjalla um trésmíði annaras vegar og málmsmíði hins vegar. Bækurnar 

eru byggðar á lokamarkmiðum fyrir Hönnun og smíði í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, og 

markmiðum grunndeilda málm- og tréiðna í framhaldsskólunum. Greinargerðin fjallar um 

tilurð bókanna, fræðilega hlið kennslubókaskrifa og sjónum beint að námskrám skólasmíða, 

þróun þeirra og hvernig þær hafa endurspeglað viðhorf og gildi í samfélaginu á hverjum tíma. 

Gerð er grein fyrir útgáfu námsefnis fyrir skólasmíðar á liðnum 100 árum. Greinargerðin 

fjallar einnig um valgreinar tré- og málmsmíða í grunnskólanum og hvernig þær tengjast 

bókunum. Að lokum er gerð grein fyrir kenningum um skipulag kennslu og 

kennslufræðilegum kenningum sem lagðar eru til grundvallar skólasmíðum og 

bókaskrifunum. 
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Abstract 

 

In this exposition the making of two textbooks for the 9th and 10th grades in 

compulsory school are discussed. The books cover woodwork on one hand and metalwork on 

the other hand. The books are based on the main objectives in Design and Handcraft in the 

National Curriculum Guide 2006 and the objectives of foundation courses in metalwork and 

woodwork in upper secondary schools. The exposition covers the conception of the books, the 

theoretical aspect of textbook writing with the focus on curriculum guides on handcraft in 

school, their development and how they have reflected opinions and values in society at any 

given time.  

A list of published textbooks for handcraft in the last 100 years is presented. The 

exposition also deals with the elective subjects of woodwork and metalwork in the 

compulsory school and how they relate to the textbooks. 

Finally the theories of the organization of teaching and educational theories which form 

the basis of handcraft in school and the writing of the books are explained.  
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Formáli 

 

Fyrir röskum 30 árum hóf undirritaður kennslustörf í smíði í grunnskóla. Á þeim árum 

sem liðin eru hefur ýmislegt breyst í smíðakennslunni. Námskrár hafa orðið umfangsmeiri og 

innihaldsríkari með hverri nýrri útgáfu, markmið orðið fleiri og ítarlegri ásamt því að efnum 

og vinnuaðferðum hefur fjölgað. Áherslur hafa sveiflast til og frá með námskrám og nýjar og 

fjölbreyttar áherslur komið inn í dagleg störf kennarans. Eitt hefur þó ekki breyst en það er 

skortur á góðu og aðgengilegu kennsluefni í hönnun og smíði. Til að bæta úr brýnni þörf fyrir 

slíkt efni hef ég samið tvær kennslubækur. Önnur fjallar um trésmíði og hin um málmsmíði. 

Þær eru ætlaðar til notkunar í valgreinum í þessum smíðagreinum á unglingastigi 

grunnskólans. 

Bækurnar og þessi greinargerð eru 15 eininga lokaverkefni mitt til fullnaðar M.Ed. 

gráðu við Kennaraháskóla Íslands en bækurnar verða gefnar út hjá Námsgagnastofnun á þessu 

ári. Verklýsingar eru nokkuð sem oft á tíðum hefur vantað í kennsluefni í skólasmíðum og er í 

allflestum tilfellum bent á kennarann til útskýringa. Bækurnar eiga hins vegar að vera skýr 

leiðarvísir til handa nemendum við verkefnavinnuna og hefur það ótvírætt hagnýtt gildi. Er 

það von mín að þær bæti úr brýnni þörf fyrir nemendamiðað efni í þessum greinum. 

Ritstjórar bókanna hjá Námsgagnastofnun voru þær Sylvía Guðmundsdóttir og Ásta 

Kristjana Guðjónsdóttir. Flestar ljósmyndirnar í bókunum tók Karl Jeppesen en aðrar myndir 

eru úr mínu einkasafni. Leiðsagnakennari við skrif greinargerðarinnar var Gunnar 

Finnbogason, prófessor við Kennaraháskóla Íslands, og um yfirlestur sá Úlfar Sigmarsson 

kennari og þýðandi. Ég vil þakka öllum þeim sem komu að þessu verki fyrir dyggan stuðning 

og góðar ábendingar.  

   

Kópavogi í apríl 2008, 

Kristinn Svavarsson. 
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Inngangur 

 

Árið 1907 voru sett lög um skólaskyldu á Íslandi. Á þeim eitt hundrað árum sem liðin 

eru hefur ýmislegt gerst og ýmislegt breyst. Eitt er það sem hefur þó ekki breyst en það er 

skortur á góðu og aðgengilegu kennsluefni fyrir hönnun og smíði sem sérstaklega er ætlað 

nemendum og hafa kennarar gjarnan bjargað sér með því að safna saman efni sitt úr hverri 

áttinni eða samið sjálfir kennsluefni til handa nemendum sínum. Smíðakennsla krefst þess, 

líkt og önnur kennsla, að ætíð séu til taks hentug verkefni til að leggja fyrir nemendur og að 

annað aðgengilegt kennsluefni sé til staðar. Þrátt fyrir að saga smíðakennslunnar á Íslandi 

spanni 100 ár hefur ekki verið gefið út mikið af kennsluefni fyrir greinina. Í gegnum tíðina 

hefur skólasmíðin því búið við afar þröngan kost í þessu tilliti. Á vef Námsgagnastofnunar er 

lítið að finna af námsefni fyrir þessa yfirgripsmiklu námsgrein og einungis voru gefnar út 

fjórar bækur fyrir smíði í grunnskólum frá árinu 1995 til 2004. Annað tiltækt efni er gamalt, 

úrelt og fremur óaðgengilegt auk þess sem það hentar illa eftir þær breytingar sem urðu á 

smíðagreininni með Aðalnámskrám grunnskóla 1999 og 2007. Breytingarnar á Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999, upplýsinga- og tæknimennt fólu í sér að horfið var frá handverksáherslum 

og listrænum útfærslum til tækni- og eðlisfræðiáhersla þar sem handverkið var látið víkja að 

miklu leyti fyrir tæknilausnum og eðlisfræði. Það má glögglega sjá á kennsluefni í hönnun og 

smíði sem gefið var út árið 2006 (Elís Þór Sigurðsson, 2006). Sú stefna var mörkuð við gerð 

efnisins að það endurspeglaði áherslur aðalnámskrár. Breytingarnar á Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007, hönnun og smíði fela í sér afturhvarf til handverks auk þess sem nýir þættir 

s.s. vinnustaðaöryggi, umhverfisþættir og vinnuvernd líta dagsins ljós en um þá þætti vantar 

gott námsefni. Nánar er fjallað um námskrár í kafla 3.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 2006, er fjallað um valgreinar á 

unglingastigi sem miða að skipulegum undirbúningi undir starfsmenntun, list- eða tækninám. 

Til að bregðast við skorti á kennsluefni sem blasir við valgreinakennslu í málm- og trésmíði á 

unglingastigi líta nú dagsins ljós tvær kennslubækur sem ætlaðar eru til notkunar í þessum 

valgreinum. Bækurnar eru fyrst og fremst nemendahefti en geta einnig nýst öðrum s.s. 

kennurum eða öðrum þeim sem áhuga hafa á að kynna sér grunn í þessum smíðum. 

Námsmarkmið þau sem liggja að baki bókunum eru valin úr áfangamarkmiðum við lok 10. 

bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007 og einnig er tekið mið af því hvað 
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grunndeildir framhaldsskólanna í málm- og tréiðnaði leggja áherslu á. Það er gert til að mæta 

áherslum menntamálaráðuneytisins um fljótandi skil eða skörun grunn- og framhaldsskólans. 

Efnistök eru á þann veg að nemendum er kynnt ágrip af efnisfræði greinanna og fjallað er um 

verkfærin, bæði almenn verkfæri og sérverkfæri, og notkun þeirra. Gerð er grein fyrir 

teikningum og teikniaðferðum og nokkur verkefni fylgja til að þjálfa handbragð og auka 

skilning á teikningum og teikningalæsi. Í bókunum er sagt frá vinnuaðferðum, þær útskýrðar 

og verkefni látin fylgja til að þjálfa nemendur í vinnuferlum. Bækurnar eru prýddar 

ljósmyndum og teikningum til útskýringa og fróðleiks. Á sumum ljósmyndanna sitja fyrir 

nemendur úr Lindaskóla í Kópavogi og til að gæta velsæmis, höfundaréttar og persónuverndar 

var farið fram á leyfi foreldra/ forráðamanna fyrir myndatökunni og notkun myndanna í 

bókunum. Afrit af bréfi til foreldra/ forráðamanna nemenda vegna myndatökunnar fylgir með 

greinargerðinni merkt Viðauki 1.  

Í þessari greinargerð sem er fylgirit kennslubóka sem fjalla um trésmíði og málmsmíði í 

valgreinakennslu í grunnskóla er greint frá skólasmíðum og gerð grein fyrir þeim hugmyndum 

sem liggja að baki bókunum. Henni er skipt í fimm kafla.  

Fyrsti kafli fjallar um gerð kennslubókanna, aðdragandann að tilurð þeirra og markmið 

verkefnisins og rökstuðning. 

Annar kaflinn fjallar um kennslufræði smíðakennslu og hvernig hún birtist í bókunum. 

Gerð er grein fyrir kenningum um skipulag kennslu og kennslufræðilegum kenningum sem 

lagðar eru til grundvallar. 

Í þriðja kafla er sjónum beint að námskrám í hönnun og fjallað um skólasmíðar, þróun 

þeirra og hvernig þær hafa endurspeglað viðhorf og gildi í samfélaginu á hverjum tíma. 

Einnig viðra ég sýn mína á framtíð smíðagreinarinnar.  

Fjórði kaflinn er um fræðilega hlið kennslubókaskrifa og hvernig hún tengist bókunum. 

Fimmti kaflinn er um valgreinar í grunnskólanum og hvernig þær tengjast bókunum, 

fjallað er um smíði og námsefni tengdu greininni og tekið saman hvernig staðið hefur verið að 

útgáfu kennsluefnis á liðnum árum.  
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1.  Skólasmíði 

 

Eins og segir í inngangsorðum þessarar greinargerðar hóf ég kennslustörf fyrir rúmum 

þremur áratugum. Ástæða þess var að ég var beðinn að taka að mér kennslu í smíðum í einum 

grunnskóla Reykjavíkur í námsleyfi þess sem þar kenndi greinina. Ég hafði þá nýlokið 

sveinsprófi í skipasmíðum og kunni auk þess nokkuð til verka í málmsmíðum þar sem ég er 

sonur gullsmiðs og fylgdist með vinnu föður míns á verkstæði hans frá því ég man fyrst eftir 

mér. Þar fékk ég einnig að spreyta mig á ýmsum viðfangsefnum auk þess sem ég lærði 

handverk og aðferðir gullsmíðanna af því að horfa á og fylgjast með. Þó að skipasmíðaiðnin 

falli undir trésmíðaiðn og spanni allt frá grófustu smíðavinnu til fínni innréttingasmíði er all 

nokkuð unnið með járn við gerð tréskipa og varði ég töluverðu af námstíma mínum í 

járnsmíði. Af þeim sökum taldi ég mig geta tekið að mér kennslu smíðanna. Mér féll starfið 

vel og hef stundað kennslustörf linnulítið upp frá því. Ég aflaði mér meistarabréfs í 

skipasmíðum árið 1985. Ýmislegt kom á óvart í kennslunni og þegar fram liðu stundir taldi ég 

rétt að afla mér kennsluréttinda og lauk námi í uppeldis- og kennslufræðum við 

Kennaraháskóla Íslands vorið 1990. Ég hef starfað sem atvinnutónlistarmaður frá 15 ára aldri 

samhliða öðrum störfum og hóf kennslu í hljóðfæraleik árið 1986. Strax næsta haust eftir 

útskrift í Kennaraháskóla Íslands hóf ég svo nám í kennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík 

og lauk þaðan kennaraprófi vorið 1993. Ég kenndi allan námstímann og reyndar hef ég 

stundað allt mitt nám samhliða vinnu.  

Eftir útskrift frá Tónlistarskólanum flutti ég til Húsavíkur og kenndi við Tónlistarskóla 

Húsavíkur í eitt ár. Þar tók ég þátt í þróunarverkefni sem miðaði að því að allir nemendur 

grunnskólans fengju hljóðfærakennslu. Í tengslum við það verkefni hóf ég að gera kennsluefni 

og hef haldið þeirri iðju áfram æ síðan.  

Að liðnu ári flutti ég svo aftur í Kópavoginn, hóf kennslu í smíðum við minn gamla 

skóla og vann jafnframt með föður mínum við málmsmíðavinnu. Ég kenndi einnig í 

grunndeild tréiðna í framhaldsskóla og kynntist þar þeim áherslum sem lagðar eru til 

grundvallar iðnnámi líðandi stundar. Í grunnskólanum vann ég að ýmsum þróunarverkefnum 

sem miðuðu að því að bæta námsmat, kennsluhætti og auka vægi list- og verkgreina í 

grunnskólastarfinu. Má þar nefna þróunarverkefni í samstarfi nokkurra grunnskóla í 
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Reykjavík sem miðaði að því að nýta skólanet Reykjavíkurborgar til fjarkennslu á 

unglingastigi. Í tengslum við það verkefni samdi ég verkefni og kennsluefni sem notað var á 

vefnum. Einnig stýrði ég þróunarverkefni í mínum skóla sem miðaði að samþættingu 

námsgreina skólans og einkum og sér í lagi í gegnum list- og verkgreinar. Var það tilraun til 

að koma til móts við marga nemendur skólans sem áttu erfitt með hefðbundið bóknám eins og 

það er framkvæmt í mörgum grunnskólum. Ég samdi mikið af kennsluefni fyrir smíðagreinina 

sem er undanfari eða frumgerð þess námsefnis sem þessi greinargerð fjallar um.  

Árið 2002 hóf ég svo nám við framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands. Þegar ég hóf 

framhaldsnámið hafði ég að markmiði að auka við þekkingu mína á námi og kennslu auk þess 

að fá skilning á eðli stjórnunar menntastofnana. Markmiðið var að kynnast betur hlutverki 

skólastjórnandans og gera mig betur í stakk búinn að takast á við gerð námskráa og 

kennsluefnis. Með það að markmiði lauk ég Dipl.Ed. gráðu með áherslu á stjórnun árið 2004 

og hóf síðan seinni hluta meistaranáms árið 2005. Auk skylduáfanga sem krafist er í 

framhaldsdeild Kennaraháskóla Íslands sótti ég meðal annars áfanga í námskrárfræðum og 

menntunarfræðum. Í þeim áföngum reyndi ég af fremsta megni að tengja umfjöllunarefnið við 

kennarastarfið og sér í lagi smíðakennslu í grunnskólum.  

 

1.1  Námsefni fyrir trésmíði og málmsmíði  

Námsefni það sem þessi greinargerð fjallar um er því til orðið á ferli sem spannar mörg 

ár. Vegna skorts á hentugu nemendamiðuðu kennsluefni hóf ég að skrifa fyrir nemendur mína 

vinnubækur þar sem fjallað var um þau áhersluatriði sem skólanámskrá gerði ráð fyrir á 

viðkomandi aldursstigi. Úr urðu vinnubækur fyrir hvern árgang grunnskólans og svo sér 

bækur fyrir valgreinar þar sem fjallað var um efnisfræði, verkfærafræði og aðferðafræði 

greinanna auk þess sem verkefni voru tengd markmiðum námskrár. Vinnubækurnar hef ég 

svo notað síðasta áratug og sniðið af vankanta sem komið hafa fram við notkun þeirra en til að 

gera vinnu mína markvissari hóf ég framhaldsnám haustið 2002. Það má því segja að 

framhaldsnám mitt sé fremur afleiðing en orsök kennslubókanna.  

Í lok ársins 2005 kom ritstjóri á Námsgagnastofnun að máli við mig og fór þess á leit að 

ég gerði kennsluefni í valgreinum smíðakennslu fyrir unglingastig grunnskólans. Ég hafði 

áður unnið sem ráðgjafi hjá stofnuninni og haft með höndum faglegan yfirlestur námsefnis 

auk þess að endurrita nokkra kafla í kennslubókum sem þá voru nýútkomnar.  

Vegna fyrri starfa minna hjá Námsgagnastofnun og þekkingu á Aðalnámskrá 

grunnskóla, hönnun og smíði 2007 taldi ritstjórinn mig vera álitlegan höfund að 
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kennslubókum í greininni. Þekking mín á námskránni er til komin vegna veru minnar í 

tillögunefnd þeirri sem vann að gerð námskrárinnar og einnig hef ég langa reynslu af kennslu 

valgreina á unglingastigi grunnskólans. Því þótti saman komin á einum stað þekking og 

reynsla sem vert væri að nýta. Eftir nokkra umhugsun gerði ég að tillögu minni að nýútkomin 

erlend bók Hönnun og tækni (Finney, Chapman og Horsley, 2004) væri látin duga sem 

stuðningsbók í valgreininni hönnun og smíði en gerð yrðu þemahefti sem fjölluðu um aðra og 

sérhæfðari þætti smíðakennslunnar t.d. trésmíði, málmsmíði, rafeindavinnu, glervinnu, 

plastvinnu o.s.frv. Ég hafði komið nokkuð að gerð bókarinnar Hönnun og tækni sem 

sérfræðingur í efninu, farið yfir hana og aðlagað að íslenskum raunveruleika. Margt í 

þýðingunni var ekki á fagmáli þeirra greina sem ég fékk til umsagnar og gerði ég tillögur að 

breytingum þar á. Þessar breytingar áttu einkum við það sem sneri að málmsmíði og trésmíði. 

Ég taldi bókina vera fremur upplýsinga- og uppsláttarrit en kennslubók í svo sérhæfðum 

greinum sem trésmíðar og málmsmíðar eru enda umfjöllun fremur grunn. Full þörf væri á að 

gera nemendamiðaðar kennslubækur eða þemahefti fyrir þessar valgreinar. Leit ég þá einnig 

til tengingar milli grunn- og framhaldsskólans sem menntamálaráðuneytið hefur haft mikinn 

áhuga á. Reynsla mín af kennslu á báðum skólastigum og þekking á námskrám þeirra réði 

úrslitum um val ritstjórans. Varð úr að Námsgagnastofnun og ég gerðum með okkur samning 

um útgáfu tveggja kennslubóka. Önnur um trésmíði og hin um málmsmíði.  

 

1.2  Markmið og undirbúningur 

Við gerð bókanna gerði ég mér grein fyrir tilgangi verkefnisins og setti mér markmið 

með vinnunni. Markmið var tvíþætt: 

-Að ýta undir fagþekkingu í málm- og trésmíði í grunnskólanum.  

-Að stuðla að skörun milli grunn- og framhaldsskóla og þar með undirbúa nemendur 

grunnskólans undir framhaldsskólanám.  

Í starfi mínu hef ég marg oft staðið frammi fyrir því að þurfa að finna til námsefni úr 

ýmsum áttum handa nemendum mínum og laga það að þeim aðstæðum sem komið hafa upp í 

kennslustofunni. Sérstaklega hefur þetta átt við kennslu valgreina í trésmíði og málmsmíði á 

unglingastigi. Ég gerði mér grein fyrir því að til að gera starfið í valgreinunum markvisst 

þyrfti að koma til kennsluefni sem sérsniðið væri að tilgangi valgreinanna þar sem saman færi 

faglegur fróðleikur og upplýsingar um framkvæmd ásamt verkefnum til að fylgja eftir 

markmiðsáherslum og veita þjálfun.  
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Í undirbúningi mínum að skrifum fór ég yfir námsmarkmið grunn- og framhaldsskólans 

í viðkomandi greinum. Ég leit til lokamarkmiða Aðalnámskrár grunnskóla hönnun og smíði 

2006 og þeirra markmiða grunndeilda framhaldsskólanna í málm- og tréiðnaði sem raunhæf 

eru miðað við aldur og þroska nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla. Í öðru lagi hugleiddi ég 

hvaða vinnuaðferðir og verkefni væri raunhæft að vinna með í grunnskólanum án þess að 

brjóta lög um vinnu barna og unglinga og hvernig aðstaða er til kennslu í flestum 

grunnskólum landsins.  

 

1.3  Rökstuðningur 

Ekkert efni er til sem er skrifað beinlínis fyrir valgreinar í trésmíði og málmsmíði í 

grunnskólanum þar sem byggt er á námskrám grunnskóla og framhaldsskóla. Raunar er 

megnið af því efni sem gefið hefur verið út ekki í beinum tengslum við útgefnar námskrár og 

áherslur þeirra. Engin nemendahefti með leiðbeiningum og verkefnum eru til fyrir 

skólasmíðar á unglingastigi líkt og fyrir aðrar kennslugreinar grunnskólans. Bækur þær sem 

gefnar voru út árið 2004 Hönnun og smíði 1. – 4. bekkur og 2005 Hönnun og smíði 5. – 7. 

bekkur ( tafla 1) eru byggðar á markmiðum aðalnámskrár en þær eru fyrir yngri stig 

grunnskólans. Þær eru ekki nemendamiðaðar þar sem nemandinn getur fylgt ákveðnu ferli í 

námi sínu frá hinu einfalda til hins flókna, heldur er um að ræða verkefnabækur þar sem 

verkefnin eru námskrármiðuð.  

Fagþekkingu í málm- og trésmíði er ekki að finna í íslenskum kennslubókum fyrir 

grunnskólann. Sár vöntun er á aðgengilegu kennsluefni þar sem á einum stað er að finna 

efnisfræði, verkfærafræði og aðferðafræði greinanna ásamt verkefnum til að þjálfa nemendur í 

notkun þeirra upplýsinga sem bækurnar veita. Með því að gera kennsluefni þar sem 

grunnatriði tré- og málmsmíða eru tíunduð er líklegt að kennarar geti leiðbeint nemendum 

sínum í greinunum á þeim forsendum sem þær byggja á. Með notkun slíkra bóka í kennslu 

valgreina í grunnskólum er líklegra að viðeigandi markmið séu höfð að leiðarljósi í 

kennslunni og áherslum námskrár mætt.  

Athugun sem ég gerði á kennsluefni skólasmíða frá upphafi til dagsins í dag leiddi í ljós 

að ekkert kennsluefnefni fyrir grunnskóla er til þar sem beiting verkfæra er útskýrð. Allt frá 

árinu 1908 þegar fyrsta námsbókin fyrir skólasmíðar kom út (tafla 1) er að finna 

vinnulýsingar og síðar teikningar af verkefnum en í seinni tíð er einungis um hugmyndabrunn 

að ræða og lítið sem ekkert af fróðleik um hvernig á að bera sig að við verkið heldur er 

eingöngu stuðst við fagþekkingu kennarans í þeim efnum. Í bókunum sem hér um ræðir er 
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fjallað nokkuð ítarlega um beitingu verkfæra t.d. sverfun, borun og lokkun. Dæmið hér að 

neðan er að finna á bls. 30 í málmsmíðabókinni en þar er fjallað um sverfun (mynd 1). 

Umfjöllun um beitingu skapa bókunum sérstöðu í útgáfu námsefnis fyrir skólasmíðar. 

   

 

Umræðan um tengsl grunn- og framhaldsskóla er ekki ný af nálinni. Á Þjóðskjalasafni 

Íslands er að finna gögn um ráðstefnu sem haldin var í október 1980 þar sem umfjöllunin 

snerist um tengsl skólastiganna (Menntamálaráðuneytið, 1981). Á seinni árum hefur umræðan 

um tengsl eða skörun skólastiganna einkum snúist um að nemendur geti sótt áfanga í 

framhaldsskóla þó þeir séu enn í grunnskóla. Í greinargerð með nýju frumvarpi til 

grunnskólalaga segir: 

…Á undanförnum árum hefur orðið hröð þróun í þá átt að nemendur á grunnskólaaldri 

stunda samtímis nám á grunn- og framhaldsskólastigi og hafa ýmsar tilraunir verið 

gerðar í þeim efnum. Skólaárið 2006 - 2007 stunduðu um 1.300 grunnskólanemendur 

eitthvert nám á framhaldsskólastigi. Frumvarpið kveður skýrar á um framkvæmdina. Í 

því er kveðið á um rétt nemenda til að stunda nám í einstökum námsgreinum á 

framhaldsskólastigi að loknu grunnskólanámi í viðkomandi greinum. Til að tryggja 

samfellu og til að stuðla að velferð barna er í frumvarpinu lagt til að sveitarfélög leggi 

 

 

Mynd 1. Umfjöllun um beitingu verkfæra. 
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áherslu á virk tengsl og miðlun upplýsinga milli leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, m.a. í tengslum við sérfræðiþjónustu.  

(Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Af þessari umfjöllun má sjá að ráðuneyti menntamála leggur áherslu á að skólar finni 

leiðir til að koma til móts við þarfir nemenda. Nú er það svo að ekki hentar öllum nemendum 

grunnskólans að stunda nám sitt í framhaldsskólum. Því er nauðsynlegt að grunnskólinn 

sveigi sig að þörfum þeirra nemenda sem hafa hug á námi tengdu framhaldsskólanum en vilja 

stunda það í sínum heimaskóla. Með valgreinum á unglingastigi grunnskólans sem sniðnar eru 

að þörfum beggja skólastiga má koma til móts við þessa nemendur. Það kallar á að til taks sé 

aðstaða og gott námsefni sem hentar við þessa kennslu. Gerð bókanna sem hér um ræðir er 

tilraun til að setja á einn stað námsefni sem hentar valgreinum í trésmíði og málmsmíði. Í 

þeim kemur fram allt það helsta sem nemendum í efstu bekkjum grunnskóla og fyrsta ári 

framhaldsskóla eiga að tileinka sér í þessum greinum.  

 

1.4  Markmiðssetning 

Þegar kom að því að setja upp markmið sem bækurnar ættu að byggja á valdi ég 

eftirfarandi atriði til vinna með. 

Markmið tekin úr lokamarkmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla 2007, hönnun og smíði: 

Handverk og verkstæði  

Handverksþekking 

Að nemandinn: 

- þekki helstu tré- og málmverkfæri 

- geti lagt mat á gæði og ástand þeirra verkfæra sem verið er að nota hverju sinni 

- viti hvernig bitjárnum og öðrum handverkfærum er haldið við 

- geri sér grein fyrir samhengi á milli gæða verkfæra og öryggis 

- hafi öðlast gott verksvit 

- hafi rætt um handverk og verkleg störf á jákvæðan hátt og þekki mikilvægi þeirra  

fyrir þjóðfélagið 

Handverksfærni 

Að nemandinn: 

- sýni rétta beitingu handverkfæra 

- geti notað helstu bitjárn á öruggan hátt 

- hafi öðlast færni í brýningu og viðhaldi verkfæra 
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- hafi frumkvæði og kunnáttu til að nota viðeigandi verkfæri í samræmi við verkefni 

- hafi þroskað með sér vönduð vinnubrögð og verkskilning á sem flestum sviðum 

handverks 

Rafmagnshandverkfæri og vélar 

Að nemandinn: 

- geti metið ástand þeirrar smíðavélar sem verið er að nota 

- geti valið vélar og tæki við hæfi 

Umgengni 

Að nemandinn: 

- geri sér grein fyrir samhengi á milli góðrar umgengni og öryggisþátta 

- sýni ábyrga umgengni á verkstæði 

- geti á sjálfstæðan og ábyrgan hátt hreinsað málningaráhöld og gengið frá eftir sig 

Efni 

Að nemandinn: 

- hafi kynnst mismunandi smíðaefnum, eiginleikum þeirra og notkunarsviði, s.s. 

málmum, plastefnum og gleri 

- geti valið viðeigandi smíðaefni í samræmi við notkunarsvið og eigin smekk 

- geti valið viðeigandi yfirborðsefni í samræmi við eigin smekk og eðli verkefna 

- þekki þau efni sem unnið er með, helstu eiginleika þeirra og uppruna 

Hönnun og nýsköpun 

Hönnun 

Að nemandinn: 

- geti notað fríhendisteikningu og grunnteikningu við hönnun 

Tæknivitund 

Að nemandinn: 

- geti nýtt tæknilegt innsæi í verkefnavinnu 

- hafi hugmynd um hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu 

- viti að tækniframfarir byggjast á góðri verkþekkingu og handverksfærni 

Samsetningar og festingar 

Að nemandinn: 

- þekki algengar festingar og samsetningar mismunandi efna, s.s. trés, 

málma, plasts og glers, og geti beitt þeim þar sem við á 

Umhverfi 

Skógarnytjar 
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Að nemandinn: 

- hafi skilning á því hvernig best megi nýta íslensk tré í verkefnavinnu 

- hafi hannað hluti úr íslensku efni þar sem náttúrulegt form þess er notað 

Sjálfbær þróun 

Að nemandinn: 

- nýti vel það efni, sem unnið er með, að eigin frumkvæði  

- geri sér grein fyrir afleiðingum þess að sóa efni 

Endurnýting 

Að nemandinn: 

- kunni skil á flokkun og frágangi þeirra úrgangsefna sem til falla í smíðastofunni 

- hafi kynnst því að lagfæra og/eða endursmíða eldri nytjahlut eða verkfæri 

Vinnuferlið 

Að nemandinn: 

- geti unnið sjálfstætt eftir verk- og tímaáætlun 

- kunni að gera verkáætlun 

- geti gert vinnulýsingu 

- geti gert efnislista og kostnaðaráætlun 

Einstaklingur, verkmenning, vinnuvernd 

Að nemandinn: 

- geti yfirfært og hagnýtt sér námið í öðrum námsgreinum og öfugt 

- hafi tileinkað sér jákvæða gagnrýna hugsun við ákvarðanatöku 

- beri virðingu fyrir viðhorfum og skoðunum annarra 

- hafi öðlast jákvætt viðhorf til verklegs náms 

- geti metið handverk út frá fagurfræðilegum gildum 

- geti tengt námið við framhaldsnám eða þátttöku í atvinnulífi 

- geti tekið þátt í atvinnulífi sem byggist á verkþekkingu 

- hafi öðlast áræði til að nýta verkkunnáttu sína í daglegu lífi 

- sýni ábyrga meðferð yfirborðsefna með tilliti til heilnæmis 

- sýni rétta líkamsbeitingu við vinnu 

- noti viðeigandi öryggishlífar á réttan hátt að eigin frumkvæði 

- viti hvað hugtakið vinnuvernd merkir, þekki helstu hugmyndir og reglur sem þar 

eru settar, viti hvers vegna og sætti sig við þær 

Einstaklingsmiðað nám 

Að nemandinn: 
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- geri raunhæfar kröfur til sjálfs sín 

- geti metið, prófað og rannsakað eigin verk út frá gildi þeirra 

- hafi tamið sér að gera ætíð sitt besta við vinnu sína 

- geti dregið lærdóm af vinnu sinni og reynslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006, hönnun og smíði, bls. 17-20 ) 

 

Eftirfarandi atriði eru fengin úr framhaldsskólunum: 

Málmsmíði 

Nemendur kynnist notkun helstu handverkfæra og verði færir um að velja þau og nota til 

smíða. Þeir kynnist eðli og formunarmöguleikum og samsetningum algengra málma. 

Nemendur læri að beita algengum mælitækjum og geri sér grein fyrir því að nákvæm 

vinnubrögð eru mikilvæg við málmsmíði. 

Nemandinn: 

- þekki algengustu málma 

- kunni algengustu aðferðir við að hluta niður málma s.s. klippa, saga og logskera 

- geti notað beygivélar 

- kunni aðferðir við að móta málma s.s. hömrun og beygingu 

- kunni algengustu samsetningaraðferðir málmsmíðinnar s.s. lóðun, suðu, hnoðun, 

skrúfun og boltun 

- þekki til yfirborðsmeðferða á málmi s.s. póleringu, hömrun, pússun og málun 

- kunni grunnaðferðir málmsteypunnar 

- geti smíðað einfaldan hlut eftir teikningu og málsetningu 

- geti gert einfalda vinnuteikningu af smíðisgrip 

- geti smíðað einfalda gripi einsamall 

- kunni að beita helstu handverkfærum málmsmíðanna 

- þekki gerð handverkfæra og geti metið gæði þeirra 

- þekki og geti notað mælitæki og hjálpartæki við uppmerkingar ásamt notkun þeirra 

- þekki helstu handverkfæri til skrúfuskurðar (snittunar) og kunni að beita þeim 

- geti valið réttar þjalir fyrir mismunandi efni t.d. stál, ál og kopar með tilliti til 

mismunandi lögunar, nákvæmni og áferðar 

- geti beitt helstu gerðum hamra með mismunandi lögun og þyngd 

- geti notað tommustokk og rennimál 

- geti beitt helstu hjálpartækjum, t.d. rissnál, vinkli og hringfara við uppmerkingu 

fyrir vinnslu s.s. fyrir borun, beygingu, skurð og klippingu 
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- geti formað einfalda nytjahluti 

(Skólanámskrá Borgarholtsskóla, 2007) 

Trésmíði 

Eftirfarandi markmið trésmíðinnar eru tekin héðan og þaðan úr námsvísum þeirra 

framhaldsskóla sem kenna trésmíðar: 

Nemendur læra um teikningar efni, tæki og vinnslutækni. Í valgreininni eru kennd 

grunnatriði trésmíða með áherslu á þekkingu og færni í notkun handverkfæra og 

rafmagnshandverkfæra, samsetningar, límingar, pússningu og yfirborðsmeðferð. 

Nemendur kynnast notkun algengra yfirborðsefna og tekið er fyrir val og umhirða á 

verkfærum, s.s. stillingar, brýnsla, vinnubrögð og öryggisþættir.  

         Nemandinn: 

- geti gert vinnuteikningu af smíðisgrip 

- geti smíðað einfaldan hlut eftir teikningu og málsetningu 

- geti smíðað algengar samsetningar, s.s. töppun, blindtöppun, krossfellingu og 

geirneglingu 

- þekki allar algengar festingar í trésmíði, s.s. nagla, skrúfur, lím og díla 

- þekki og geti notað veggfestingar, lamir, húsgagnaskrúfur o.þ.h. 

- geti unnið með bæs, lökk og olíur til yfirborðsmeðhöndlunar 

- sýni rétta beitingu handverkfæra 

- kunni að brýna 

- geti valið vélar og tæki við hæfi 

- sýni ábyrga umgengni á verkstæði 

- kynnist efnisfræði tréiðna þar sem fjallað er um ýmsa eðliseiginleika viðar 

1.5..Niðurlag 

Með því að gefa út bækur sem byggðar eru á markmiðum greinanna í Aðalnámskrá 

grunnskóla og grunndeilda framhaldsskólanna, er byggð brú milli skólastiganna og þar með 

komið til móts við áherslur menntamálaráðuneytisins um tengsl grunn- og framhaldsskóla. 

Gera má ráð fyrir að almenn virðing nemenda og foreldra fyrir hönnun og smíði, og verknámi 

almennt, myndi aukast ef greinarnar fengju sama sess og aðrar námsgreinar í námsbókagerð. 

Með því er hugsanlegt að lagður væri grunnur að jákvæðri hugarfarsbreytingu til verk- og 

listgreina.  

Með þetta í huga hugsa ég gerð og notkun kennslubókanna sem greinargerð þessi fjallar 

um. Fræði ásamt örvandi verkefnum eða æfingum eiga að gefa nemandanum tækifæri til að 
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stytta sér leiðina að settu marki hafi þeir hug á að stunda nám í þessum greinum í 

framhaldsskólanum. Bókunum er ætlað að vera stuðningur fyrir nemandann og leiða hann inn 

í fagmál smíðagreinanna.  

En bækurnar koma ekki í stað kennara. Þær eru til upplýsinga og örvunar, til að veita 

fróðleik og til að svara mörgum þeim spurningum sem þarf að svara áður en verkleg 

framkvæmd hefst. Kennarinn verður eftir sem áður í því hlutverki að styðja við nemandann, 

veita honum námsumhverfi við hæfi, virkja sköpunarmátt hans og fræða hann um 

leyndardóma handverksins, vera honum fyrirmynd. Fyrir nemandann er gulls ígildi að fá 

stuðning og alúð sem meistari sýnir lærlingi sínum og er öllum nauðsynlegur í námi. 
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2.  Kennslufræði  

 

Kennsla verkgreina er mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Margir nemendur, og þá 

einkum þeir sem erfitt eiga með að fóta sig í hefðbundnu bóknámi, hafa tjáð mér að þeir finni 

til vellíðunar í verkgreinum og telja þær jafnvel vera með bestu stundum sem þeir eiga í 

skólanum. Það eru nemendur sem hentar að nálgast viðfangsefnið ólíkt því sem gerist í 

hefðbundinni skólastofu. Þeim hentar ekki að sitja við skrifborð og vinna í bókum eða lesa um 

eitthvað sem þeir geta ekki sett í samband við neitt í tilveru sinni utan skólans. Kennsla í 

smíðum er hins vegar sambland líkamlegrar vinnu, endurmats reynslu og gagnrýninnar 

hugsunar. Í verkgreinum er raunin oftast sú að nemendur nálgast viðfangsefni sín út frá 

áhugasviði sínu eða sterkum hliðum. Víst er að nemendur læra hver á sinn hátt og ekki hentar 

öllum sama kennsluaðferðin. Þegar nám og kennsla tekur mið af þörfum einstaklingsins er 

talað um einstaklingsmiðað nám. Nemendur þurfa ekki að vera allir á sama stað í námsefninu 

eða beita sömu nálgun við lausn verkefnanna. Þessar aðferðir eru hinar sterku hliðar verk- og 

listgreinakennslu enda er lögð rækt við þær greinar í skólum sem kenna sig við 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Einn helsti frumkvöðull þeirra kennsluhátta er án efa John 

Dewey. Kenningar hans um nám og kennslu hafa verið hornsteinn verkgreinakennslu um 

langa hríð. Einnig hafa kenningar um námsstíl bent á að nemendur beita mismunandi nálgun 

við viðfangsefni sín og árangur þeirra í námi ræðst að miklu leyti af því hvernig komið er til 

móts við námsstílinn (Kolb, 1999). Þessar kenningar sem ég hef viðrað hér eru hornsteinn 

smíðakennslunnar eins og annarrar vergreinakennslu. Þó kennsluaðferðir þeirra valgreina sem 

ég hef fjallað um hér að framan séu í grunnin þær sömu og aðferðir við skipulag kennslu í 

hönnun og smíði, eins og hún er útfærð hérlendis, verður að skoða og skipuleggja kennslu í 

valgreinum í tré- og málmsmíði út frá þrengra sjónarhorni þar sem valgreinarnar spanna 

þrengra svið. 

Við skipulag kennslu valgreina í tré- og málmsmíði ber að leggja áherslu á tilgang, 

skipulag og mat á starfinu og kenna fyrstu undirstöðuatriði s.s. handbrögð, verkfærafræði, 

efnisfræði og annað það sem talist getur til grundvallaratriða handverksgreina. Því er lögð 

áherslu á reynslu sem nauðsynlega tengingu milli einstaklings og umhverfis.  
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Gamla máltækið ,,enginn er smiður í fyrsta sinn” er gulls ígildi. Það verður enginn snjall 

handverksmaður án þess að takast á við verkið og til þess þarf gagnrýna hugsun og faglega 

grunnþekkingu.  

2.1  Spurningar Ralph W. Tyler 

Rétt og skylt er að gera grein fyrir þeim kennslufræðilegu áherslum sem búa að baki 

kennslubókunum sem hér eru til umfjöllunar og hvernig þær birtast í þar. Kennslufræðin sem 

lögð eru til grundvallar er byggð á námskrárhugtökum Ralph W. Tylers. Þær grunnhugmyndir 

sem Tyler (1949/1969) kynnir í námskrárnálgun sinni felast í fjórum meginspurningum sem 

verður að svara þegar námskrá eða námsáætlun er sett fram. Þær eru:  

1. Hver er tilgangurinn/markmiðin með starfi skólans (námsgreinarinnar)? 

2. Hvernig námsumhverfi er hægt að skapa sem er líklegt til að ná settum markmiðum? 

3. Hvernig er hægt að skipuleggja námsumhverfið svo kennslan verði árangursrík? 

4. Hvernig er unnt að komast að því hvort markmiðunum hafi verið náð? 

 (Ralph W.Tyler, 1949/1969, bls 1) 

Það sem hefur áhrif á 

markmiðssetninguna eru 

nemendur, samfélagið og 

námsgreinin en til að setja sér 

enn nákvæmari markmið þarf 

að koma til heimspeki og 

námssálarfræði. Nemandinn og 

forsendur hans til námsins, 

samfélagslegar áherslur og 

faglegar áherslur 

námsgreinarinnar leggjast á 

eitt við að móta almenn 

markmið námsgreinarinnar. 

Þegar tekið hefur verið mið af 

uppeldishugmyndum og 

námssálarfræði eru sett fram ítarleg námsmarkmið sem taka tillit til kennslufræðinnar (sjá 

mynd 2). Í stuttu máli beinast hugmyndir Tylers að því að setja sér skýr markmið og 

skilgreina þau og tilgang þeirra, skapa og skipuleggja aðstæður svo árangursríkt nám geti 

farið fram og að lokum að meta hvort nemendur hafi tileinkað sér það sem átti að læra. Tyler 
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gagnrýndi að margar námsgreinar hefðu ekki skýr markmið og tilgang. Tilgang námsgreina 

ætti að setja í vandlega útfærð markmið. Þessar markmiðstengdu aðferðir eru þungamiðjan í 

stefnu Tylers í námskrárfræðum. Hann lýsti námi og kennslu sem framkvæmd sem felst í 

virkri vinnu nemandans og hann segir menntun felast í því að breyta hegðun fólks (Tyler 

1949/1969, bls. 5-25). Þessar áherslur Tylers um skýr markmið og greinilegan tilgang 

vinnunnar voru leiðarljós við gerð bókanna. 

2.2  Svör við spurningum Ralph W. Tyler 

Í tengslum við tré- og málmsmíðavalgreinar í grunnskólanum og því námsefni sem er til 

umfjöllunar hér er hægt að svara áður nefndum fjórum spurningum Tylers á eftirfarandi hátt: 

2.2.1.  Tilgangur námsgreinarinnar  

Tilgangur námsgreinarinnar er að gefa fólki á grunnskólaaldri færi á að rækta sínar 

sterku hliðar og veita fræðslu og þjálfun í sérhæfðum smíðagreinum sem skapa grundvöll fyrir 

frekara nám í greinunum og skörun milli skólastiga. Stefnt er að skýrt afmörkuðum og 

skilgreindum námsmarkmiðum, sem eru kröfur samfélagsins um færni og þekkingu í 

greinunum. 

Þessar áherslur birtast strax á fyrstu síðum bókanna. Þar birtast þau námsmarkmið sem 

lögð eru til grundvallar. Markmiðin eru skýrt afmörkuð og koma því til móts við 

megináherslu Tylers um skýr og afmörkuð markmið. Sem dæmi má nefna að á bls. 2 í 

málmsmíðabókinni segir: 

Stefnt er að því að nemandinn: 

-þekki algengustu málma 

-kunni algengustu aðferðir við að hluta niður málma svo sem klippa, saga og logskera 

-geti notað beygivélar 

-kunni aðferðir við að móta málma svo sem hömrun og beygingu 

-kunni algengustu samsetningaraðferðir málmsmíðinnar svo sem lóðun, suðu, hnoðun 

-þekki skrúfun og boltun 

-þekki til yfirborðsmeðferða á málmi svo sem póleringu, hömrun, pússun og málun 

-kunni grunnaðferðir málmsteypunnar 

-geti smíðað einfaldan hlut eftir teikningu og málsetningu 

-geti gert einfalda vinnuteikningu af smíðisgrip 

-geti smíðað einfalda gripi einsamall 

-kunni að beita helstu handverkfærum málmsmíðanna 
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-þekki gerð handverkfæra og geti metið gæði þeirra 

-þekki og geti notað mælitæki og hjálpartæki við uppmerkingar ásamt notkun þeirra 

-þekki helstu handverkfæri til skrúfuskurðar (snittunar) og kunni að beita þeim 

-geti valið réttar þjalir fyrir mismunandi efni, t.d. stál, ál og kopar, með tilliti til -

mismunandi lögunar, nákvæmni og áferðar 

-geti beitt helstu gerðum hamra með mismunandi lögun og þyngd 

-geti notað tommustokk og rennimál 

-geti beitt helstu hjálpartækjum, t.d. rissnál, vinkli og hringfara við uppmerkingu 

-kunni vinnubrögð fyrir borun, beygingu, skurð og klippingu 

-geti formað einfalda nytjahluti. 

 

Hér getur að líta tilgang bókanna og markmiðið með starfinu. Í anda Tyler er lögð 

áherslu á bæði atferlismarkmið, skilningsmarkmið auk þekkingarmarkmiða (Tyler, 

1949/1969, bls. 43-62). Enginn þarf að velkjast í vafa um til hvers er ætlast af honum þegar 

hann vinnur með bækurnar. Tilgangur námsins er nemendum mikilvægur og markmiðin eru 

auðsæ og eiga að endurspegla nytsemi þess. Tyler tekur fram að lykilatriði sé fyrir nemandann 

að hann viti til hvers er ætlast af honum og hann geti tengt það sem hann gerir við umhverfi 

sitt og tilveru. Bækurnar hafa tilvísun í Tyler vegna hins þrönga og sérhæfða tilgangs 

valgreinanna. Nemandinn þarf að afla sér ákveðinnar færni og til þess eru vel færar en 

afmarkaðar leiðir. Engin ástæða er til að læra eitthvað sem var nytsamlegt áður fyrr heldur 

eigi að einbeita sér að því sem skiptir máli nú (Tyler,1949/1969, bls. 17). Markmiðin eru 

raunhæf þar sem þau eru sniðin að nemendum á grunnskólaaldri, áherslum fagsins og taka 

mið af aðstæðum í flestum grunnskólum. Tilgangur þeirra er að leiða nemandann inn í fræði 

og hugsun málmsmíðanna, kenna þeim mál fagsins og beitingu líkama og verkfæra til 

árangurs. Námið fer fram með því að iðka handverkið og læra um eiginleika og möguleika 

efnisins. Fagmenntunin hefur ákveðin lögmál sem nemandinn verður að tileinka sér og með 

því að einbeita sér að þörfum fagsins og þörfum nemandans til að læra fagið er þessi leið farin 

við uppbyggingu bókanna.  

2.2.2.  Námsumhverfi  

Námsumhverfi er sérútbúnar skólastofur þar sem starfa kennarar með þekkingu í faginu. 

Sem dæmi má nefna að í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, hönnun og smíði er fjallað um 

algeng verkfæri og vélar sem eiga að vera í hverri smíðastofu (sjá mynd 3). Þar sést hve 

mikilvægt er talið að hafa kennslustofur sem eru vel búnar verkfærum og áhöldum. Það gefur 



 25 

auga leið að til að stjórna og 

nota þessi tæki svo vel sé 

þarf kennarinn að hafa 

talsverða sérþekkingu utan 

hinar almennu þekkingu 

kennarans. Í námskránni er 

einnig að finna langan lista 

yfir verkfæri og áhöld sem 

nemendur eiga að læra að nota á vegferð sinni í gegnum tíu bekki grunnskólans. Til að auka 

enn á gæði námsumhverfisins er gott kennsluefni nauðsynlegt. Námsefni er tengt markmiðum 

greinarinnar og veitir nemandanum upplýsingar og ögrandi verkefni sem stuðla að greinandi 

hugsun og færni í lausn viðfangsefna fagsins og gera honum með því léttara að ná settum 

markmiðum. 

2.2.3.  Skipulag 

Námsumhverfið er 

skipulagt á þann veg að vísað er 

í fyrri reynslu nemenda (nám á 

fyrri aldursstigum) þeim sýnd 

undirstöðuatriði í beitingu 

(sýnikennsla og herminám) en 

jafnframt vísað til 

kennslubókanna sem 

upplýsingabrunns. Verkefnin 

eru ögrandi og taka á þeim 

þáttum sem námsmarkmiðin 

vísa í og þeim er ætlað að hvetja 

til ígrundunar um fyrri reynslu 

og gagnrýninnar hugsunar við 

lausn þeirra. Nemandinn er þó 

leiddur áfram með 

vinnulýsingum en hann verður 

að greina á hvern hátt best er að 

leysa vandann, framkvæma 

 

Mynd 3. Aðalnámskrá grunnskóla 2006 hönnun og 

smíði bls. 23. 

Mynd 4. Sýnir uppbyggingu verkefna í bókunum. 
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vinnuna og meta á árangurinn.  

 Þegar flett er í gegnum bækurnar sést að umfjöllun og verkefni leiða nemandann að 

settum markmiðum. Markmiðin eru eins og áður hefur verið sagt fengin af báðum 

skólastigum og innihalda því bæði áherslur grunnskólans og framhaldsskólans. Umfjöllun um 

efni og verkfæri fylgir lýsing á vinnuaðferðum og verkefni þar sem tilgangur þeirra er skýrður 

strax í upphafi. Dæmi um það er verkefni á bls. 44 (mynd 4). Verkefnið er að gera blikkdós 

sem lóðuð er saman. Titill verkefnisins er lýsandi fyrir það sem á eftir kemur en það er 

umfjöllun um blikksmíði og aðal tilgang verkefnisins, að tinlóða. Verkþættir eru tíundaðir og 

vinnulýsing er í samræmi við það sem um hefur verið fjallað á fyrri stigum. 

Sú sérstaða sem þessar bækur skipa sér meðal kennsluefnis fyrir skólasmíðar felst í að 

hér er beiting verkfæra og aðferða sýnd og skýrð út. Það er gert til þess að nemandinn eigi 

auðveldara með að vinna á eigin vegum. Að sjálfsögðu þarf kennari að vera til staðar en 

nemandinn getur undirbúið sig undir tíma með því að kynna sér verkefnið eða aðferðina sem 

framundan er. Dæmi um þessa nálgun er að finna í málmsmíðabókinni á bls. 36 en þar er 

meðferð beygjuvélar útskýrð. Skýringin er undanfari verkefnis þar sem beyging plötuefnis 

kemur við sögu (mynd 5).  

2.2.4.  Mat á árangri 

Mat á árangri fer fram með athugunum á lausn verkefna og samræðum við nemendur. 

Útkoman er borin saman við þau markmið sem tengjast verkefninu og á þann hátt er hægt að 

sjá á tiltölulega einfaldan hátt hvort þeim hefur verið náð. Vegna þess hve námsmarkmið eru 

 

 

      Mynd 5. Dæmi um hvernig beiting er útskýrð með mynd og texta. 
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skýr í bókunum er einnig hægt að hugsa sér námsmat með þeim hætti að kennari setji 

markmiðin upp í einskonar gátlista. Þá gæti hann á einfaldan hátt séð hvort nemandi hefur náð 

námsmarkmiðum að öllu, einhverju eða engu leyti og merkt í viðeigandi reit. Hér að neðan er 

dæmi um hvernig slíkur gátlisti gæti litið út (mynd 6): 

 

                  Mynd 6. Sýnishorn af gátlista til notkunar við námsmat. 

 

Þetta er einfalt kerfi og lýsandi. Að auki gæti kennari gefið almenna umsögn um 

frammistöðu s.s. framfarir, viðhorf og framkomu. Með því móti er námsmatið bæði greinandi 

og upplýsandi um stöðu nemandans.  

2.2.5  Samantekt 

Áherslur Tylers má sjá endurspeglast í setningu markmiða við gerð bókanna. Tilgangur 

verkefnanna er skýr en hann er að þjálfa þær vinnuaðferðir sem skipta máli fyrir fagið og 

námsframvindu, gefa nemandanum tækfæri til þess að beita þeim vinnaðferðum og 

verkfærum sem hann lærir um, veita honum lífsfyllingu eða búa hann undir frekara nám. 

Skólar þurfa að skipuleggja kennslu og nám hver á sínum stað og meta hvernig best er að ná 

hámarksárangri með kennslunni. Ekki er unnt að gefa neina forskrift af því hvernig skólar 

skipuleggja námsumhverfi nemenda, það verður að ráðast af aðstæðum á hverjum stað. Því 

atriði í lykilspurningum Tylers því ekki svarað beint í bókunum. Þó ber að hafa í huga að 

bækurnar stuðla að betra námsumhverfi þar sem þær veita haldgóðar upplýsingar og eru 

nemendum til stuðnings í vinnu sinni.  
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Við uppbyggingu verkefna bókanna er sú grunnhugsun að baki, að veita nemandanum 

ögrun sem leiðir til hugsunar um fyrri reynslu (skoðun verkfæra og kynningu aðferða ásamt 

sýnikennslu kennara) sem er í samræmi við hugmyndir Dewey (Dewey, 1938/2000) um 

rannsóknarframvindu og gagnrýna hugsun. Þegar hugsunin er virkjuð og einstaklingurinn 

stendur frammi fyrir óöryggi þar sem venjulegar aðferðir eða skilningur hafa ekki lengur 

áhrif, eða virkni við lausn verkefnis, sér einstaklingurinn þörfina fyrir ígrundun og gagnrýna 

hugsun sem grundvöll fyrir lausn verksins eða til skilnings á vandanum sem hann stendur 

frammi fyrir. Við hugsunina kemur einstaklingurinn reglu á tilgátur og hugmyndir, minningar 

um fyrri reynslu spretta fram og eru settar í samhengi við hugtök og fræði sem birtist í 

framkvæmd og prófunum. Vandinn er leystur og tilfinning um vissu og stjórn á aðstæðum 

leysir af hólmi fyrri óvissu. Verkefnin ættu að gefa nemendum færi á að vinna eftir sínum 

námsstíl. Þeir geta hafist handa við lausn þeirra hvar sem er í námshring Kolbs en sjálfsagt er 

mismunandi hvernig hverjum og einum vegnar allt eftir því hver námsstíllin er. Nánar er 

fjallað um kenningar Dewey og Kolb á næstu síðum. 

2.3  Kennslufræði verkgreina 

Í framhaldi af kennslufræðilegri umfjöllun hér að framan er rétt að gera frekari grein 

fyrir þeim kennslufræðilegu áherslum sem búa að 

baki verkgreina og hvernig þær birtast í bókunum. 

Þó kennslufræði bókanna sem hér hefur verið fjallað 

um byggi einkum á námskrárhugtökum Ralph W. 

Tyler hefur verkgreinakennsla í grunnskóla tilvísun í 

fleiri kenningar. Því tel ég rétt að geta þeirra hér 

fyrir þá lesendur sem gætu hugsað sér að fara aðrar 

leiðir og vinna með efni bókanna á annan hátt. 

Umfjöllun um efni, verkfæri og aðferðir er hægt að 

nýta sér í almennri kennslu í hönnun og smíði. Gætu 

nemendur og kennarar nýtt sér þá þætti þó verkefnin 

væru önnur eða byggð upp á annan hátt og 

nemendur gætu farið eigin leiðir við lausn þeirra. 

Kennslufræðin sem lögð eru til grundvallar við 

gerð bókanna er byggð á námskrárhugtökum Ralph 

W. Tylers (Tyler, 1949/1969) sem greint hefur verið 

frá hér að framan, en verkgreinarnar byggja að auki mikið á kenningum John Dewey (Dewey, 

 

Mynd 7. Úr smíðastofunni. 
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1938/2000) um reynslunám og David Kolb (Kolb, 1984 og 1999) um reynslunám og námsstíl 

(Green, 2007. Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005). Kennslufræði í smíðakennslu byggir á þeirri 

grunnreglu að nemandinn sé leiddur frá því almenna til hins sértæka og frá hinu einfalda til 

hins flókna. Bækurnar sem þessi greinargerð fjallar um fylgja þessari hugmyndafræði. Svo 

vísað sé til málmsmíðabókarinnar þá er uppbygging hennar í þeim anda. Bókin hefst á 

inngangi þar sem tilgangur hennar er skýrður. Þá er fjallað um efnisfræði, og eðli og gerð 

málma. Í framhaldinu er skýrt frá áhrifum hita á málmana og hvernig hægt er að nýta hann til 

að gera vinnu með þá árangursríkari. Næst eru teikningar og teikningaaðferðir skýrðar og 

verkefni fylgja til að þjálfa verklag og auka skilning og teikningalæsi. Greint er frá sögu 

verkfæranna og fjallað um algengustu mælitæki og önnur verkfæri til smíða. Umfjöllun er um 

beitingu verkfæranna og verkefni fylgja í kjölfarið til að þjálfa beitinguna (mynd 8). Í 

grunninn er um að ræða þær hefðir sem öll kennsla í handverki hefur byggt á í aldanna rás. 

Meistarinn kennir nemanum með því að fræða, vera fyrirmynd og sýna. Meistarinn er 

fyrirmynd og neminn tekur upp siði meistarans 

   

og gerir að sínum (Gabrielsen, 1989; Reglugerð um námssamninga og starfsþjálfun. nr. 

280/1997). Nám í handverki er í grunn herminám en síðan fer nemandinn að fást við verkefni 

sem ögra og kalla fram fyrri upplifun og íhugun um aðferðir sem hægt er að nota við lausn 

verkefnisins. Þekkingin sem nemandinn öðlast með handverki gleymist sjaldan því hann iðkar 

það sem hann lærir. Þegar grunnreglum og færni hefur verið náð getur nemandinn farið að 

móta sínar eigin aðferðir byggðar á sínum skilningi. Því verður til ný færni byggð á skilningi 

nemandans á viðfangsefninu og þeirri reynslu sem það færir honum (Dewey, 1938/2000). 

Þegar mestu skiptir að breyta atferli er áhersla lögð á námsmarkmið, hlítarnám og beina 

 

             Mynd 8. Sýnishorn úr efnisyfirliti málmsmíðabókarinnar. 
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kennslu. Til að breyta vitsmunalífi er áhersla lögð á fyrri þekkingu, að glæða nýja þekkingu 

merkingu og styrkja minnið. Í hugsmíðahyggju felst nám í einstaklingsbundinni og félagslegri 

uppbyggingu þekkingar (Þuríður Jóhannsdóttir, 2008). Þekking er fremur metin með hliðsjón 

af gagnsemi hennar en nákvæmni. Sem dæmi um það er þegar viðarfjöl er söguð, þá felst 

gagnsemin í að ljúka verkinu og hluta fjölina niður en það er ef til vill ekki nauðsynlegt að 

sögunin sé nákvæm.  

2.3.1  Reynsla og menntun 

John Dewey (1938/2000) sá nám sem viðvarandi endurgerð reynslu. Nám er því bæði sú 

aðgerð að skapa reynsluna (framkvæma) og útkoman sem hefur í för með sér breytingu 

(afleiðing), dýpkun eða útvíkkun á einhverju kerfi til að skilja eða gera hluti á nýja vegu. Nám 

er ekki það sama og breyting á aðferð þar sem nám getur einnig gefið dýpri skilning á 

einhverju fyrirbæri sem ekki er nauðsynlegt að skilja sem breytingu á aðferð. Námi er alltaf 

beint að einhverju, eitthvað er lært við framkvæmdina og það er alltaf einhver hvati að námi. 

Reynsla í flestra skilningi er ekki það sama og Dewey hugsaði sér þar sem reynsla er í 

hugum flestra upplifanir og atburðir liðins tíma. Reynsla Dewey fjallar ekki bara um tilveru 

manna og þróun heldur hvernig fyrirbæri fá gildi og meiningu í samfélaginu. Reynsla hefur í 

flestum tilfellum ekkert að gera með þekkingu en mikið með framkvæmd en þekking getur 

orðið til við íhugun á reynslunni. Í hugum flestra er reynsla í þátíðinni en reynsluhugtak 

Dewey beinir sjónum fram á við þar sem það leitast við að breyta hinu þekkta og teygja sig í 

átt til hins óþekkta og reyna með því að hafa áhrif á framtíðina. Maðurinn er ekki hlutlaus 

áhorfandi sem sér raunveruleikann utan frá, hann horfir fram á veginn fullur atorku og 

framsýni (Green, 2007, bls. 44).  

… það er aðeins hægt að framfylgja þeirri traustu meginreglu að markmið námsins sé í 

framtíðinni og efniviður þess í reynslu nútíðar að því marki sem reynsla nútíðar er 

teygð, ef svo má segja, aftur á bak. Hún getur því aðeins vaxið inn í framtíðina að hún 

sé líka látin spanna fortíðina (Dewey, 1938/2000, bls. 87). 

Í huga Dewey er lífið reynslubrunnur og í öllu sem við upplifum verður til reynsla og 

maðurinn er fær um að stjórna því hvað hann upplifir og hvernig hann upplifir lífið. 

Uppfræðsla í skóla er ein tegund reynslu þar sem markmiðið er að stýra framvindunni og gera 

hana árangursríkari heldur en að láta einstaklinginn afskiptalausan. Þessi afskipti af framvindu 

reynslunnar, þegar vanabundnar athafnir verða fyrir truflun, geta leitt til skoðunar og verið 
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hvati að því að líta nánar á fyrirbærið sem getur aftur leitt til reynslu sem verður að nýrri  

þekkingu. Þegar lært er af reynslu er það vegna þess að reynslan tengir saman fortíð og nútíð    

auk þess sem hugsun verður að koma til svo skapa megi framvindu í reynslunni. Það er ekk 

nóg að framkvæma það þarf líka að hugsa. 

           Það þarf varla að taka það fram að lögmálið um orsök-og-afleiðingu er eitt 

mesta undirstöðulögmál í vísindalegu skipulagi þekkingarinnar…Í reynslu barna birtist 

orsakasambandið ekki sem slíkt heldur sem sambandið milli leiða sem notaðar eru og 

markmiða sem nást, sem samband milli tækja og afleiðinga. Að þroskast að dómgreind 

og skilningi er í meginatriðum að þroskast að hæfni til að móta áform og velja og 

skipuleggja leiðir til að framkvæma þau. Einfaldasta reynsla barna er full af dæmum um 

sambandið milli tækja og afleiðinga  

(Dewey, 1938/2000, bls. 93). 

Ekki er nóg að setja reynsluna einungis í samband við orsök og afleiðingu heldur einnig 

til að vísa í eldri reynslu. Með því verður reynslan að ígrundun eða endurspeglun á reynslu 

sem ber með sér gagnrýna hugsun og skilning í námsreynslu (upplifun). Með því að leitast við 

að verða meðvitaður um reynslu sína má nota hana til að fást við vitsmunalegri og 
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framsæknari athafnir. Það er á þessu stigi menntunar, í víðum skilningi þess orðs, sem kennari 

eða annar með meiri reynslu en nemandinn kemur til sögunnar. Sá getur útskýrt hugtök og 

fræði og með því vísað veginn til nýs skilnings og nýrra athafna. Með því að skoða og 

rannsaka verður til ný þekking og þróun á henni. Með stýringu á reynslunni þar sem óvissa er 

kölluð fram hjá nemandanum er hægt að koma á reglu og vissu með því að upplýsa og útskýra 

(Green, 2007, bls. 41-47). Hér erum við komin að tilgangi bókanna sem eru því orðnar að 

áhrifaríkum „aðstoðarmanni“ fyrir bæði kennarann og nemandann. Bækurnar og kennarinn 

leggja inn þekkingu en verkefnin eru sú ögrun sem nemandinn verður fyrir og þarf að leysa 

með því að leita í reynslubrunn sinn og koma skipulagi á hugtök og reynslu, finna lausnir og 

framkvæma og að lokum meta árangur (mynd 9). 

 Reynsluhugtak Dewey vísar fram á veginn, reynslan verður til við framkvæmd og í lífi 

mannsins og hefur skírskotun til framtíðarinnar. Út frá reynslunni skapast þekking (Green, 

2007:38).  

2.3.2  Námsstíll 

Í huga David Kolb er reynsla ekki þekking en hún verður til við að beita reynslu í verki. 

Það að læra um eitthvað er mun takmarkaðra en að læra í beinum tengslum við reynsluna. 

Þekking verður til við samþættingu reynslu og framkvæmdar. Hann segir að reynslunám hafi 

sex einkenni. 

1. Nám er aðgerð ekki afurð 

2. Nám er samfellt ferli með rætur í reynslu 

3. Nám er í eðli sínu spenna milli andstæðra hugmynda  

4. Nám felur í sér tilfærslu milli einstaklings og umhverfis 

5. Nám er heildrænt ferli aðlögunar að umhverfinu 

6. Nám er það ferli að búa til þekkingu sem verður til í samspili félagslegrar þekkingar 

og persónulegrar þekkingar. 

(Kolb, 1984, bls. 41) 

Kolb telur að nemendur hafi mismunandi námshætti og það henti ekki öllum að gera 

hlutina á sama hátt. Þessum einstaklingamun hefur David Kolb lýst í kenningum sínum. Hann 

lýsti námi sem hringferli sem kallað er námshringur. Samkvæmt kenningu Kolb beitir fólk 

mismunandi aðferðum til að leysa verkefni og öðlast þekkingu og skilning. Annars vegar eru 

þeir sem læra best af reynslu og virkja skynjun sína á mismunandi hátt en hins vegar þeir sem 

nota röklega og greinandi hugsun og enn aðrir raða sér einhvers saðar á milli þessara hópa. 
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Sama gerist þegar beita á þekkingu við lausn verkefna. Sumir hefjast strax handa en aðrir 

þurfa að íhuga og velta hlutunum fyrir sér. Einkenni einstaklinganna og hvernig þeir bera sig 

að við lausn verkefna kallar Kolb hugmyndasmiðinn, grúskarann, hagsýnismanninn og 

framkvæmdamanninn. Námsstíll þeirra ræðst af því hvar þeir raðast á námshringinn. Kolb 

gerir því skóna að til þess að nám verði árangursríkt þurfi framvinda námsins að fylgja 

ákveðnu ferli sem inniheldur alla námsþættina (Green, 2007; Kolb, 1984; Rúnar Sigþórsson 

o.fl. 1999/2005)(mynd 10). 

Vel má heimfæra vinnu við smíðar á fjölgreindakenningu Howard Gardner þar sem hún 

fellur að kenningum hans um hreyfigreind, stærðfræðigreind og rýmisgreind að einhverju 

leyti. Til að mynda nýtir nemandinn hreyfigreind sína við beitingu verkfæra, 

stærðfræðigreindina við mælingar og efnisútreikninga og rýmisgreind við teikningar og 

samsetningar (Armstrong, 2001). Þó er hægt að gera því skóna að greindir einstaklinganna 

nýtist í allri þeirri vinnu sem bækurnar ætlast til að nemandinn leysi af hólmi en í mismiklum 

mæli.   

 

Íhugun 

Rökhugsun og 
hugtakamyndun 

Aðgerðir 

Hugmyndasmiðurinn 

Grúskarinn
n Hagsýnismaðurinn 

Framkvæmdamaðurinn 

 
Skynjun og bein 
reynsla 

Mynd 4. Námshringur Kolbs 
(Green 2007:51; Rúnar Sigþórsson 

2005:164) 
 
 

 

Mynd 10. Námshringur Kolb. Heimildir: Kolb (1984), 
Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999/2005), Green (2007). 
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3. Þróun námskrár og námsefni 

 

Smíði hefur verið kennd í íslenskum barna- og unglingaskólum um langa hríð. Áherslur 

og innihald skólasmíða hefur breyst og þróast í samræmi við kröfur og áherslur samfélagsins 

á hverjum tíma. Vert er að líta nánar á þróun smíðakennslu og námsefnis sem gefið hefur 

verið út til að styðja við kennslu greinarinnar undanfarin eitt hundrað ár. 

3.1 Þróun skólasmíða 

Eftir að læsi varð almennt á Íslandi og skólar veittu nemendum sínum grunnmenntun í 

lestri, skrift og stærðfræði, fór að bera á að það þætti ekki nægileg menntun ein og sér. Skólar 

fóru að bjóða nemendum sínum ýmsar list- og verkgreinar s.s. teikningu, hannyrðir, smíðar, 

söng og matreiðslu svo eitthvað sé nefnt. Víða var tekið mið af því hvaða aðstöðu skólar 

höfðu til þessarar kennslu svo og hvaða kennarar voru tiltækir til að kenna þessi fög. Á 

Norðurlöndum blómstraði verkgreinakennsla á ofanverðri 19. öld. Þar höfðu skólar tekið upp 

verklegar greinar s.s. hússtjórn, hannyrðir, teikningu, leikfimi og smíðar til viðbótar við 

hefðbundin bókleg fög (Allingbjerg, 1983). Í Lýðmenntun fjallar Guðmundur Finnbogason 

(1903/1994) um handavinnu og undirstrikar mikilvægi handmennta í skólum. Hann segir að 

ekkert eigi sér dýpri rætur í manneðlinu en starfsfýsnin og vísar til barna og leikja þeirra. 

Hann segir:  

Oss er ekki ætlað að halda að oss höndum, heldur nota hendurnar til þess að umskapa 

með þeim heiminn, fegra hann og fullkomna.  

Með þessu vill Guðmundur hvetja fólk til að meta handverkið og líkamlega vinnu til 

jafns við aðra iðju. Uppeldislegt mikilvægi greinanna telur hann ótvírætt og hagnýtt gildi 

mikið fyrir nemendur og samfélagið. Og hann leggur áherslur á að allar skólaiðnir séu jafnt 

fyrir bæði kynin (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 101-105). Þess er getið í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007, hönnun og smíði að smíði hafi verið kennd í íslenskum 

skólum frá fyrstu tíð. Sú skoðun hefur því verið ríkjandi að verknám skilaði nemendum 

verðmætri þekkingu og færni sem nýtast myndi þeim til framtíðar líkt og Guðmundur benti á. 

Þessi viðhorf endurspeglast í lögum um barnafræðsluna og síðar í námskrám gagnfræðaskóla 

og fjölbrautaskóla. Í gagnfræða- og fjölbrautaskólum var boðið upp á bóknám til undirbúnings 

fyrir stúdentspróf, eða bóklegt nám og verknám sem ekki skilaði starfsréttindum en lagði 



 35 

grunn að frekari námi í verkgreinum. Með þessum ráðstöfunum var gerð tilraun til að bjóða 

mismunandi námsmöguleika.  

Í grunnskóla samtímans er lagður grunnur að framhaldsnámi og starfsvali flestra þeirra 

sem hefja nám í framhaldsskólum eða störf á vinnumarkaði. Aðalnámskrá grunnskóla gerir 

ráð fyrir að nemendum séu kenndar helstu greinar lista og verkmenningar. Þar hefur kennsla í 

smíðum oftast skipað stóran sess. Smíðakennsla kennir ekki einungis meðferð efna og 

verkfæra, heldur kennir hún, ef vel er á haldið, nemendum að skipuleggja og framkvæma 

vinnu sína. Auk þess að þjálfa fínhreyfingar og virkja sköpunargleði krefst verklegt nám 

útsjónarsemi, skipulags, skilnings á verkferli, verkfærni, þekkingar á efnum og verkfærum, og 

síðast en ekki síst er hún tenging við raunverulegar aðstæður sem koma fyrir úti í samfélaginu 

og síðar á lífsleiðinni. Með vel útfærðri kennslu er nemendum gert gott veganesti til framtíðar. 

Því er afar mikilvægt að vel sé staðið að þessum þætti skólastarfsins jafnt í dag sem árið 1903 

þegar Guðmundur Finnbogason viðraði hugmyndir sínar um almenna skólann.  

3.2  Sjálfshjálparáherslur 

Þegar rýnt er í gamlar og nýjar námskrár fyrir barna og unglingaskóla er þróun 

smíðinnar auðsæ og helst í hendur við breytingar á samfélaginu og menningarstefnur. Í 

Lýðmenntun Guðmundar Finnbogasonar (1903/1994) koma fram þær áherslur sem lagðar 

voru til grundvallar smíðakennslu á Íslandi í upphafi. Þær hugmyndir eru sóttar að mestu til 

hinna Norðurlandanna þar sem Guðmundur gerði athuganir og sótti hugmyndir sínar um 

skólahald á Íslandi. Í Lýðmenntun segir hann frá því er hann skoðaði almenningsskóla í 

Kristjaníu og hreifst af verkgreinum eða skólaiðnum eins og þær voru kallaðar þar. Taldi hann 

kennslufræðilegt og uppeldisfræðilegt gildi ótvírætt auk þess sem hagnýtt gildi var auðséð. 

Guðmundur bendir á að í smíðinni sé tilvalið að kenna nemendum að bjarga sér í daglegu lífi 

og smíða það sem til þarf hverju sinni auk þess að koma nemendum til andlegs þroska. 

Nauðsyn þess að öðlast þjálfun og þekkingu til að geta bjargað sér með einfalda smíði taldi 

hann hverjum manni og konu hollt (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 101-106).  

3.3  Iðnaðaráherslur 

Eftir að lög um uppfræðslu barna komu út 1907 (Fræðslulögin) og skólaskyldu var 

komið á hefur smíði verið kennd í barna- og unglingaskólum eins og Guðmundur 

Finnbogason gerði að tillögu sinni í Lýðmenntun. Líklega hafa verið fengnir góðir 

handverksmenn eða iðnaðarmenn til að kenna greinina á upphafsárum almennra skóla enda 

voru áherslur iðnarinnar áberandi í verkefnavali og nálgun við fagið lengst framan af. Það má 
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sjá í litlu kveri sem ber heitið Smíðareglur við skólasmíði sem gefið var út 1908 og er fyrsta 

námsefnið sem mér vitanlega var gefið út til að styðja við smíði í barna- og unglingaskólum á 

Íslandi (tafla1). Eingöngu var kennd trésmíði og mikil áhersla lögð á ýmsar nytjasmíðar. 

Þessar áherslur eru áberandi fram yfir miðja síðustu öld en þá fer að bera á nýjum straumum 

eins og sést í námskránni frá 1960 (Valdimar Kristjánsson, munnleg heimild 26. mars 2008)1. 

Námsefni það sem gefið var út í kjölfar þeirrar námskrár ber þess þó einnig merki að 

húsgagnaiðnaðurinn og áherslur iðnmenntunar væru mönnum ofarlega í huga á þeim árum 

(Páll Aðalsteinsson, 1960). Þegar fram liðu stundir er farið að vinna með fjölbreyttari efnivið í 

smíðakennslunni, til dæmis málma, leður, bast og fleira í þeim dúr. Áherslur iðnanna dvína, 

en listrænar áherslur og hönnun tekur við. Eftir sem áður er nemendum kennd notkun 

verkfæra og áhalda og fjölbreytt efni krefjast fleiri verkfæra og aðferða þannig að 

kennslugreinin verður umfangsmeiri.  

3.4  Listrænar, skapandi áherslur 

Smíðakennslan færist svo smátt 

og smátt í átt til almenns handverks 

en eftir sem áður er trésmíðin í 

forgrunni. Þess má glöggt sjá dæmi í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 

1976 að ferskir vindar blása um 

samfélagið og nýjar og nútímalegri 

áherslur blasa við. Með námskránni 

1976 fara handverksgreinar undir 

einn hatt, mynd- og handmennt, og 

eins verða aðrar rundvallarbreytingar 

í list- og verkgreinakennslu. Auk þess 

sem jafnréttissjónarmið hafa áhrif á 

allt skólastarfið verða listrænar 

áherslur og uppeldislegt hlutverk 

smíðinnar meiri og litið er til kennslufræðilegra þátta í auknum mæli (mynd 11). Það má sjá á 

                                                 
1 Valdimar Kristjánsson kenndi smíði í Vestmannaeyjum um árabil og síðar í Reykjavík eftir eldgosið í 

Heimaey þar til hann lét af störfum. Hann er húsgagnasmíðameistari og kennari að mennt og kenndi allt fram til 

ársins 1996 er hann lét af störfum fyrir aldurs sakir. 
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Mynd 11. Kennslufræðilegir þættir smíðakennslunnar. 
(Júlíus Sigurbjönsson og Þórir Sigurðsson 1983:4) 
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auknum áherslum á þjálfun hreyfiskyns, á sköpunarþátt greinarinnar og yfirfærslu þekkingar á 

nýjar aðstæður samfara hugmyndum um samþættingu smíðinnar við aðrar námsgreinar. 

Námsefni sem gefið var út í tilraunaskyni árið 1983 sýnir glögglega þessar áherslur. Þar segir 

í inngangi bókarinnar: 

Leggja þarf áherslu á frá upphafi skólagöngu að rækta með nemendum félagshyggju og 

samstarfsvilja með því að hvetja þá til að aðstoða hvern annan, fá þá til að vinna saman 

að einu verki.  

(Júlíus Sigurbjörnsson og Þórir Sigurðsson, 1983, bls. 5) 

Fjölbreytt efnisval og kennsluaðferðir eru áherslur sem einnig er að finna í þessari 

námskrá. Að auki er farið að taka mið af þörfum atvinnulífsins og áherslum á vinnumarkaði. 

Þarna má einnig sjá örla á því sem síðar hefur verið kallað nýsköpun og hagnýting þekkingar. 

Þær áherslur eru því ekki nýjar eða nýlegar eins og margir virðast álíta (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1976, bls. 7-15). Lagður er niður sá siður að kynjaskipta í hannyrðir og smíði. 

Drengir og stúlkur fá nú sömu kennslugreinar til jafns og tímamagn hannyrða og smíða skerst 

niður um helming af þeim sökum. Guðmundur Finnbogason fjallaði um jafnrétti kynjanna í 

Lýðmenntun en þar segir að skólarnir ættu að veita báðum kynjum sama tækifæri til 

menntunar og kenna ætti þeim það sama (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 152-

153). Guðmundur taldi einnig að jafnrétti ætti að ríkja með kynjunum. Sömu grunnáherslur 

eru efst á blaði og er að finna í Lýðmenntun sem eru að þjálfa hug og hönd til verka, eða eins 

og Guðmundur sagði: 

Þegar á allt er litið er ef til vill engin hlið alþýðumenntunar alvarlegra umhugsunarefni 

en þetta: Hvernig eigum vér að kenna æskulýðnum að „strita með viti“  

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls.105). 

Í kjölfar þessara breytinga í áherslum og skipulagi fara kennarar að finna verulega fyrir 

skorti á kennsluefni og útgáfa þess hefst að einhverju marki. Í fyrstunni eru einungis gefin út 

kennslugögn vegna trésmíðinnar og má ætla að kennarar hafi aflað sér gagna á annan hátt til 

vinnu annarra efna. Á þeim verkefnum sem gefin voru út í fjölritum eru iðnmiðuð verkefni 

víkjandi fyrir fjölbreyttu úrvali verkefna í margs konar efni unnu með mismunandi aðferðum. 

Þess má sjá merki í bókinni Smíði í fyrstu bekkjum grunnskólans sem gefin var út árið 1983. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1989 er smíðin áfram hluti mynd- og handmennta og þau 

bönd treyst. Talað er um list- og verkgreinar sem skapandi þróunarstarf og að nemendur og 

tilfinningar þeirra finni samsvörun í greinunum. Þar er einnig að finna tilvísun í kenningar 

John Dewey (1938/2000) um reynslu og Jerome S. Bruner (1960) þar sem lögð er áhersla á að 

vandamál séu leyst og nemendur hafi trú á að þeir hafi uppgötvað eitthvað sjálfir. Þar segir: 
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..Lengi hefur verið ljóst að börn þroskast af umhverfi sínu. Þeim nægir ekki að hlusta og 

sjá, þau þurfa að snerta, taka á og reyna hlutina. Börn hafa sérstaka þörf á að 

rannsaka, afla sér vitneskju, leita lausna, þjálfamargs konar fimi og færni. 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1989, bls. 89) 

Einnig er birtingarmynd praktískrar hugsunar að finna þar sem segir að mynd- og 

handmennt geri nemendur hæfari til að taka að sér störf í þjóðfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989, bls.89). Samþættingu námsgreinanna er haldið á lofti (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989, bls. 32) og gerð er grein fyrir þemanámi og mikilvægi list- og verkgreina til 

yfirfærslu þekkingar. Svipaðar áherslur eru á fjölbreytt verkefni en farið að bera á 

meðvituðum áherslum til þess sem kallað hefur verið einstaklingsmiðað nám. Það sést á því 

að nemendur eiga að fá að fást við verkefni sem höfða til þroska þeirra og reynslu og er þá átt 

við einstaklinginn. Í raun hafði smíðakennslan að stórum hluta verið með því sniði allt frá 

1976 og jafnvel fyrr þar sem nemendur völdu sér gjarnan verkefni eftir getu og áhugasviði. 

Markmiðasetning námskránna var með þeim hætti að auðvelt var að koma til móts við þarfir 

einstaklinganna. Í námskránni 1989 er handverkið enn í fyrirrúmi og fjölbreytni verkefna og 

vinnuaðferða er mikil. Plast og gler er komið inn sem smíðaefni auk þess sem 

rafmagnsverkefni og málmsmíði er orðin algeng. Þetta gerði æ ríkari kröfur til kennara sem 

þurftu að kunna til verka á mörgum sviðum. Á þessum árum var enn algengt að 

smíðakennarar hefðu iðnmenntun en margir höfðu ekki kennarapróf. Það kom þó ekki alltaf 

að sök þar sem menntun iðnaðarmannsins er að minnsta kosti fjögurra ára ítarlegt verknám á 

vettvangi sem skilar góðri almennri verkþekkingu. Áhrifa iðnanna gætti því mjög hjá mörgum 

þeirra þrátt fyrir að skapandi listrænar áherslur væri að finna í námskrá, en reynsla og þekking 

iðnaðarmannanna sem beindist að vönduðum vinnubrögðum og klassískum vinnuaðferðum 

reyndist þeim vel í skapandi starfi (Valdimar Kristjánsson, munnleg heimild 26. mars 2008).  

3.5  Tækni- og markaðsáherslur 

Námskráin í Hönnun og smíði 1999 færir smíðagreinina frá handverksáherslum að 

tækniáherslum. Áhrif tæknisamfélagsins er ofan á og sýn námskrárhöfunda á hönnun og tækni 

víkur frá handverks- og listrænum áherslum sem áður höfðu verið ríkjandi. Með Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 var skólasmíðinni til dæmis kippt út úr list- og verkgreinum og henni 

fenginn staður með tölvu- og upplýsingatækni. Hönnunarþáttur smíðagreinarinnar var að 

nokkru skilinn frá og honum fenginn staður undir heitinu Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

þó hönnunaráherslur hafi einnig verið að finna í hönnunar- og smíðakaflanum. Mikill 

ágreiningur varð um þá ákvörðun að breyta áherslum í skólasmíðum og hverfa frá skapandi 
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handverksáherslum og hallast að áherslum eðlisfræði og tækni og menn veltu því fyrir sér 

hvað bjó þar að baki. Hugmyndin virðist hafa verið fengin frá Bretlandi og Nýja Sjálandi en 

þar ber greinin heitið hönnun og tækni (Design and Technology). Ágreiningurinn birtist í 

mikilli andstöðu margra kennara greinarinnar við nýja nálgun þar sem þeir virtust óttast um 

hag handverksins í grunnskólanum og áhrifin sem nýjar áherslur hefðu á verkkunnáttu og 

verkmenningu þjóðarinnar, auk þess sem margir fundu sig vanbúna til að takast á við nýjar 

aðferðir. Skiptust menn nokkuð í andstæðar fylkingar, þeirra sem féll nýja námskráin og hinna 

sem höfðu efasemdir um ágæti hennar (Einar Kristján Hilmarsson, munnleg heimild 28. mars 

2008)2. Skapandi vinna nemenda á sér langa sögu og ekki síst í smíðakennslu þar sem 

handverkið og sköpunarþátturinn fara saman. Sá ágreiningur sem varð um námskrána í 

Upplýsinga- og tæknimennt er skiljanlegur í ljósi þess að smíðin hafði átt sess með 

listgreinum um langa hríð og allt í einu voru list- og handverksáherslur fyrir borð bornar og 

aðrar teknar upp. Handverk og verkleg þjálfun, verksvit og verklag, sköpun og aðrir 

mikilvægir grunnþættir höfðu vikið fyrir tæknilausnum og eðlisfræði sem ekki hafði sést áður 

í þessu samhengi. Áhersla á fjöldaframleiðsla og tölvustýringar, vöruþróun og 

markaðsvæðingu settu mark sitt á námskrána. Þrátt fyrir að í forverum hennar (námskrám frá 

1976 og 1989) sé lögð mikil áhersla á handverk og listræn gildi fór fremur lítið fyrir þeim að 

þessu sinni. Áherslur námskrárinnar endurspeglast í því námsefni sem gefið var út á árunum 

2004 til 2006. Í verkefnamöppunni fyrir yngra stig grunnskólans er að finna verkefni sem 

þjálfa hreyfiskyn og meðhöndlun verkfæra en einnig er lögð áhersla á tæknilega og 

eðlisfræðilega þætti (Andrea Burgherr og Signý Traustadóttir, 2004). Í bók fyrir miðstigið eru 

að mestu tækniverkefni en handverksþátturinn lítt útskýrður (Elís Þór Sigurðsson, 2006). 

Einnig eru hönnunar- og tækniáherslur yfirgnæfandi í bók fyrir unglingastigið sem gefin var 

út árið 2006 (Finney, Chapman og Horsley, 2004) (sjá töflu 1). Í bókinni er farið vítt og breitt 

um heim hönnunar, efni til hönnunar og smíðavinnu lauslega kynnt og fjallað um vélræna 

högun og tölvustýringar. Mörgum kennurum þótti erfitt að átta sig á breyttum áherslum sem 

voru algerlega nýjar af nálinni og þóttu afar framandi (Einar Kristján Hilmarsson, munnleg 

heimild 28. mars 2008). Mér er að auki til efs að íslenskir kennarar hafi almennt þá víðtæku 

þekkingu og reynslu sem þarf til að kenna fagið samkvæmt þeim áherslum sem komu fram í 

                                                 
2 Einar Kristján Hilmarsson er kennari við Hlíðaskóla í Reykjavík. Hann hefur kennt smíði í áraraðir og 

gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir F.Í.S. félag smíðakennara. Meðal annars hefur hann séð um heimasíðu 

félagsins og setið í stjórn og  varastjórn þess. Hann var einn þriggja nefndarmanna sem sömdu tillögur að 

Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2006. 
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námskránni fyrir hönnun og smíði 1999 hvað þá að aðstæður í skólum bjóði almennt upp á að 

hægt sé að vinna eftir henni nema að litlu leyti (Greinargerð með námskrá í hönnun og smíði 

2006). Því varð eftirfylgnin næsta lítil og námskráin komst aldrei almennilega í framkvæmd í 

mörgum skólum landsins (Einar Kristján Hilmarsson, munnleg heimild 28. mars 2008). Það 

vekur athygli að þrátt fyrir miklar breytingar á smíðagreininni var ekki gefið út námsefni til að 

fylgja þessum nýju og oft á tíðum framandi áherslum eftir fyrr en fimm árum eftir útkomu 

námskrárinnar (tafla1) 

3.6  Málamiðlun 

Þegar Aðalnámskrá grunnskóla, Hönnun og smíði 2007 kom fram gat að líta nokkuð 

afturhvarf til fortíðar og handverksáhersla. Tækni og tæknilausnir eru ekki lengur í forgrunni 

þótt þær séu með í námskránni, heldur verklag, vinna og handverk. Það endurspeglast í 

markmiðum og umfjöllun í inngangi námskrárinnar. Þar segir meðal annars:  

…Hönnunar- og handverksþættir tengjast hæfileika einstaklingsins til að raungera 

hugmyndir sínar og annarra. Þeir fela í sér tileinkun og notkun á langþróuðum 

aðferðum mannsins við mótun umhverfis síns. Hönnunar- og handverksþættir 

sameina hug og hönd, hugsun og framkvæmd. Við framvindu hönnunarinnar á sér 

stað ákveðið mat innra með einstaklingnum sem þroskar tilfinningu hans fyrir gildi 

hlutanna. Í þessu innra mati felst menntunargildi sem yfirfærist á stærra samhengi sem 

er samfélagið sjálft. Í hönnunar- og handverksnámi verður nemandinn að tileinka sér 

ótal þekkingar- og færniþætti sem oft tengjast öðrum námsgreinum og eru grundvöllur 

þess að hann geti skilið eðli hönnunar og tækni og nýtt sér hana við framkvæmd 

hugmynda. 

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

 

Áherslur eru á að nemendur geti skipulagt vinnu sína, unnið í hópum að lausnum 

verkefna og þekki til verkfæra og áhalda og notkunar þeirra, og geti hannað og teiknað 

verkefni sín. Hér er að finna þá nýjung að fjallað er um vinnuferla og mikilvægi skilnings á 

þeim til að átta sig á eðli vinnunnar og verklegra þátta.  

…Öllum einstaklingum er nauðsyn að geta greint og skilið eðli vinnuferla svo sem 

notkunar viðeigandi verkfæra, beitingar þeirra og tengsla verkþátta í framvindu 

verklegrar vinnu. Skilningur og færni í þessum þáttum gerir nemandann hæfari til að 

skilja eðli vinnunnar og skipuleggja starf sitt. Beiting líkamans við vinnu og 

tilfinningin fyrir jafnvægispunkti líkama og verkfæris er undirstaða góðs handverks. 
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Áhersla á þennan námsþátt í smíðakennslunni skilar sér í nákvæmara handbragði 

nemandans og dregur úr líkum á atvinnusjúkdómum síðar á lífsleiðinni sem má rekja 

til rangrar líkamsbeitingar við vinnu. 

Skilningur á því hvernig verk er brotið upp í verkþætti er undirstaða verkskilnings, 

skipulags og verkaskiptingar. Smíðakennslan er sérstaklega hentug við að þjálfa 

skilning nemandans á þessum þætti vinnunnar. 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) 

 

Að auki er fjallað um mikilvægi handverks fyrir menningu og samfélag. Hér má á ný 

finna stað hugmyndum John Dewy (Dewey, 1938/2000, bls. 87), Guðmundar Finnbogasonar 

(Guðmundur Finnbogason 1903/1994, bls. 101-105) og fleiri þeirra sem telja handverk og 

iðnmennt skapandi og notadrjúgt veganesti fyrir börn og unglinga út í lífið. Margt er að finna í 

námskránni sem rekja má til Aðalnámskrár grunnskóla 1989 en um þá námskrá var almenn 

sátt (Einar Kristján Hilmarsson og Valdimar Kristjánsson, munnlegar heimildir 26. og 28. 

mars 2008). Í raun má segja að reynt sé að draga saman þá þætti í eldri námskrám sem reynst 

höfðu hvað best í skólanum en bæta inn þáttum sem endurspegla viðmið og gildi dagsins í 

dag. Í anda líðandi stundar er lögð áhersla á umhverfsmennt, sjálfbæra þróun en í skýringum 

með markmiðum námskrárinnar segir: 

Umhverfi 

Undir þennan þátt falla markmið er miða að því að efla skilning nemenda á umhverfi 

sínu, bæði náttúrunni og manngerðu umhverfi. Hann greinist í frekar niður í þrjá 

þætti: 

o skógarnytjar 

o sjálfbær þróun 

o endurnýting 

 (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007, bls. 8) 

Vinnuvernd og endurnýtingu ásamt umgengni um vinnustað og samband greinarinnar 

við atvinnulífið og vinnumarkaðinn auk sígildra þátta á borð við áherslu á þekkingu á 

verkfærum og meðferð þeirra, sem er að finna í fyrri námskrám. Haldið er í áherslur á orku og 

nýtingu hennar, tækni og nýsköpun frá námskránni 1999. Fjallað er um einstaklingsmiðað 

nám og því gerð greinargóð skil. Um hönnunar og handverksþáttinn segir í inngangi 

námskrárinnar: 
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…Handverk er meðal elstu vísinda mannkyns. Það hvílir á árþúsunda þróun og 

rótgrónum hefðum. Má jafnvel leiða líkum að því að það sé ein elsta námsgrein 

sögunnar. Smíðakennslan er því ákjósanleg til að opna augu nemandans fyrir 

samhengi nútíðar, fortíðar og framtíðar. Með henni kemst nemandinn í snertingu við 

kunnáttu og verkskilning sem er síungur, jafnt nú og á steinöld. 

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

Má segja að námskráin sé mjög handverksmiðuð og áhersla á að nemandinn læri að fóta 

sig við skapandi vinnu og lausn verkefna. Hugsmíðahyggjan er áberandi þar sem nemandinn á 

að læra ákveðinn þekkingar- og færnigrunn til að geta tekist á við nýjar aðstæður. Námskráin 

er sett fram sem spíralferli sbr. J. Bruner (Bruner, 1975), og Reigeluth (Reigeluth og Stein, 

1983) frá hinu almenna til hins sértæka, frá hinu auðvelda til hins sem erfiðara, þar sem 

nemandinn bætir sífellt við þekkingu sína og reynslu til að geta á árangursríkan hátt tekist á 

við ókomna tíma (Broddi Jóhannesson o.fl.,1978, bls. 55).  

Hér er tekið mið af áherslum samfélagsins í dag auk þess sem tengslin við fortíðina eru 

virt. Það námsefni sem þessi greinargerð fjallar um er fyrsta námsefnið sem gert er að hluta til 

í anda námskrár í Hönnun og smíði 2007 en er ekki dæmigert fyrir áherslur námskrárinnar 

nema að einu leyti. Því er ætlað að taka á samfellu milli skólastiga og gera nemendum léttara 

að undirbúa sig fyrir frekara verknám eða veita þeim grunnþekkingu í smíðum í málm og tré. 

Bækurnar taka hins vegar ekki á þeim þætti námskrárinnar sem leggur áherslu á 

sköpunarþáttinn og ýmsa umhverfis- og eðlisfræðiþætti sem enn er að finna í námskránni 

2007. 

3.7  Samfélagsspegill 

Af þessari umfjöllun sést greinilega hvernig skólasmíðin speglar áherslur samfélagsins á 

hverjum tíma líkt og aðrar námsgreinar. Guðmundur Finnbogason lagði upp með smíðar til 

sjálfshjálpar og til að sinna þeim þáttum í skólauppeldi og fræðslu sem bóknámið gat ekki 

veitt. Hans tími var í bændasamfélaginu þó sýn hans á skólastarf hafi haldið alveg fram á 

þennan dag. Eftir því sem þjóðfélagið færðist meir í átt til iðnaðarsamfélags breytast áherslur í 

smíðastofunni og fagið hallast í átt að iðnaðaruppfræðslu. Áherslur vinnumarkaðar og 

iðnskóla fara hátt. Þegar fram líða stundir gerast listrænar áherslur meiri sem er í takt við 

tíðarandann um og upp úr 1960. Á síðustu árum hafa áherslur upplýsinga- og tæknisamfélags 

fengið æ meira vægi sem sést í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 þegar handverk og listræn gildi 

víkja fyrir tölvu- og tæknilausnum. Vegna núnings um áherslur og innihald námskrárinnar frá 

1999 er svo horfið að nokkru til fyrri siða til að sætta ólík sjónarmið. 
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Einnig hafa hugmyndir um opinn skóla haft veruleg áhrif á smíðina. Í ritinu Skólastarf á 

nýrri öld lýsir Gerður G. Óskarsdóttur framtíðarsýn sinni í skólahaldi á 21. öld. Hún telur að 

megineinkenni skólans á fyrstu áratugum 21. aldarinnar verði sveigjanleiki á öllum sviðum, í 

kennsluháttum, þar með talin notkun upplýsinga og efnis, nýting rýmis, skipulag vinnudagsins 

og skil á milli skólastiga, svo sem grunnskóla og framhaldsskóla og framhaldsskóla og 

háskóla. Hún sér fyrir sér nýja gerð skólahúsnæðis með opnum rýmum, vinnudagur nemenda 

skiptist í mislangar lotur eftir verkefnum og hópum og skilin á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla eru orðin óljósari. Hún telur einnig að samvinna, fjölbreytileiki, 

einstaklingsmiðað nám og þemanám alls konar verði leiðandi, nám fari fram með ýmsum 

hætti og nemendur á mismunandi getustigi og með margbreytileg áhugasvið séu saman í hópi. 

Markmiðið sé að skólinn sinni nemendum sínum sem best og rækti menntunar- og 

uppeldishlutverk sitt í samvinnu við foreldra með þeim hætti að bæði nemendur og foreldrar 

geti verið stoltir af (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003).  

Sýn Gerðar hefur haft mikil áhrif á þróun skólasmíðanna. Hún var fræðslustjóri í 

Reykjavík og í embætti sínu mótaði hún stefnu sveitarfélagsins í skólamálum með afgerandi 

hætti. Meðal þess sem hún gerði að áhersluatriðum í embætti sínu var að byggja nýtt 

skólahúsnæði í anda þeirrar sýnar sem hún hafði á skóla framtíðarinnar. Opnir skólar með 

opnum rýmum voru byggðir og þrengt var mjög að verkmenntastofum. Sem dæmi má nefna 

Ingunnarskóla, Víkurskóla og Korpuskóla og fleiri nýja skóla í Reykjavík. Hugmyndum 

sínum lýsir Gerður (2001) í bæklingi þar sem hún útskýrir aðferðafræðina við hönnun nýs 

skólahúsnæðis í anda The Design Down Process sem er sérstök leið eða aðferð við að 

undirbúa nýjar skólabyggingar. Hún felst í því að hópur fólks úr ýmsum áttum mótar 

hugmyndir um skólann, bæði innra starf hans og ytri umgjörð (Gerður G. Óskarsdóttir, 2001). 

Í framkvæmd voru gerðar breytingar á hönnun myndmenntar, textíl- og smíðastofa í nýjum 

skólum og við endurbætur á gömlum, sbr. Breiðagerðisskóla, og þær gerðar sem eins konar 

sameiginlegt vinnurými eða alhliða vinnustofa þar sem nemendur eiga að leysa verkefni sín. 

Með því eru hefðbundnar verkgreinar settar í þá aðstöðu að ekki er hægt að kenna þær svo vel 

sé. Vélarými eru aflögð og efnis- og munageymslur af skornum skammti. Í framhaldinu hafa 

verkgreinakennarar snúið frá þeim störfum og hefðbundnar verkgreinar lítið sem ekkert verið 

kenndar í þessum skólum á síðustu árum. Smíðastofum hefur jafnvel verið breytt í almennar 

kennslustofur samfara því að smíðakennslan hefur verið lögð niður (Arndís Hilmarsdóttir, 

2007).  
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3.8  Niðurlag 

Þegar ég lít til framtíðar og spái í framvindu smíðakennslunnar er ég bæði bjartsýnn og 

svartsýnn.  

Bjartsýnn að því leyti að ég sé ótal tækifæri fyrir greinina í skóla framtíðarinnar. 

Smíðastofan býður upp á óteljandi möguleika í opnu og valfrjálsu námi auk þess sem hægt er 

að nýta hana til kennslu í þjóðháttasögu, samfélagsfræði, náttúrufræði, stærðfræði, íslensku, 

tónmennt, efna- og eðlisfræði svo eitthvað sé nefnt. Að auki hefur smíðakennslan mikið 

uppeldisgildi eins og ég hef tíundað hér að framan og kemur fram í námskrám og umfjöllun 

fræðimanna og má í því sambandi nefna Guðmund Finnbogason. Nemandi sem er vel að sér í 

þeim áherslum sem smíðakennslan boðar í aðalnámskrá er líklegri til að geta fótað sig við 

mismunandi aðstæður þegar fram í sækir. Það álit byggi ég á þeirri staðreynd að vel útfærð 

smíðakennsla kennir nemendum ýmislegt um daglegt líf utan skóla og hvernig á að 

skipuleggja og framkvæma vinnu sína. Sem dæmi má nefna hvernig verk er brotið upp í 

verkþætti, eða hvernig verkfæri eru notuð við framkvæmd vinnu. Ég er bjartsýnismaður og 

vona að þær áherslur sem birtast í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 verði til að veita greininni 

aftur þann sess sem hún á verðskuldaðan. 

Svartsýni sækir hins vegar að mér þegar ég sé hvernig staðið er að greininni í mörgum 

skólum landsins. Ef eitthvað þrengir að í skólunum eru verkgreinar og þar með talin smíðin 

látnar víkja fyrir námsgreinum sem eru til samræmdra prófa eða öðru því sem þurfa þykir. 

Þegar ég hugsa til þess að smíðin hefur aðeins þriðja hluta til helmings þess tímamagns sem 

hún hafði allt fram á áttunda áratug síðustu aldar setur að mér beyg fyrir hönd greinarinnar. 

Þegar ég lít á þá aðstöðu sem greininni er búin í sumum skólum get ég ekki áfellst þá kennara 

sem hverfa frá hinni krefjandi kennslu smíðinnar til annarra kennslustarfa. Og þegar ég heyri 

lærða kennslufræðinga telja að greinin eigi sér ekki framtíð þar sem hún þjónar ekki samfélagi 

framtíðarinnar verð ég dapur. Ekki einungis fyrir hönd greinarinnar heldur einnig fyrir hönd 

íslensks samfélags sem mundi glata miklum menningararfi ef hefðbundið handverk legðist af 

í grunnskólum landsins. 
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4.  Kennslubókaskrif 

 

4.1  Hvað er kennslubók? 

Það er langt ferli að breyta hugmynd að kennslubók í útgefið efni. Allt frá fyrstu 

skrefum verður að hafa þarfir fagsins, nemandans og kennarans í huga og skrifa textann 

samkvæmt því. Til að tryggja fagmennsku við útgáfu eru fengnir sérfræðingar á viðkomandi 

sviði til lesa yfir textann, skoða hvort framsetning og kennslufræði séu við hæfi barna á því 

aldursstigi sem bókin á að þjóna og sannreyna að allt sé þar satt og rétt. Síðan fara 

íslenskufræðingar yfir málfar og stafsetningu. Loks þarf myndlistarfólk til að myndskreyta 

eða teikna skýringarmyndir og ljósmyndara til að útvega nauðsynlegar myndir í kennsluefnið. 

Að síðustu sjá útlitshönnuður og umbrotsfólk um uppsetningu áður en kemur að prentun eða 

birtingu á neti.  

Það er erfitt að skilgreina til fullnustu hvað fyrirbærið kennslubók er. Eiginlega má segja 

að kennslubók sé allt það prentað efni sem notað er til skipulegrar kennslu í ákveðinni 

kennslugrein og ætlað tilteknum hópi nemenda þ.e. bækur sem þjóna ákveðnum fögum og 

annað uppfyllingarefni s.s. æfingahefti og ítarefni sem nemandinn notar með reglubundnum 

hætti. Einnig má segja að kennslubók sé það efni sem uppfyllir þau skilyrði sem lög og 

reglugerðir kveða á um. En er það eina prentaða efnið sem getur fallið undir skilgreininguna 

kennslubók? Nei, í raun er hægt að skilgreina hvaða prentað efni sem er sem kennslubók svo 

fremi sem hún er notuð í áður nefndum tilgangi. Sem dæmi má taka skáldsögur, annála og 

annað það sem þjónar þeim tilgangi að auka skilning og færni (Johnsen o.fl., 1999).  

Kennslubókin er því nokkuð flókið fyrirbæri og eitt er víst að sú kennslubók hefur ekki 

verið skrifuð sem gerir öllum til hæfis eða þjónar öllum. Einnig má benda á að sýn fullorðinna 

á hvað er góð kennslubók er ekki endilega sú sama og barn eða unglingur hefur.  

4.2  Fag og fræði 

Í bókinni Lærebokkunnskap (1999) eftir Egil Børre Johnsen og fleiri er fjallað um 

fagmál í kennslubókum. Með fagmáli er átt við það mál sem notað er í ákveðnum fögum s.s. 

bókmenntum, samfélagsgreinum, raunvísindum og list- og verkgreinum. Þar segir að 
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Chronbach og McMurray ( Í Johnsen o.fl., 1999, bls. 32) flokki fagtexta í fjóra þætti sem eigi 

við öll fög: 1. Frásögn og útskýring, 2. Fyrirmæli og leiðbeiningar, 3. Alhæfing, 4. Fagatriði 

(kenningar). Þrjú fyrstu atriðin eiga að útskýra fagið þannig að hugmyndafræði og 

hugsanagangur sá sem tíðkast innan fagsins verði nemandanum skiljanlegur og fjórði 

þátturinn er hinn kenningalegi grunnur. Fagatriðin munu svo fyrr eða síðar komast inn hjá 

nemandanum sem fagmálið. Þar sem kennslubækur í verkgreinum eru tiltölulega nýjar af 

nálinni og eiga sér ekki nærri jafn langa sögu og kennslubækur í öðrum fögum eru menn enn 

að þróa með sér leiðir að fagmáli sem þjónar verklegum áherslum. Að skrifa kennslubók 

krefst þess að höfundurinn fari eftir lögum og námskrám, og hafi fagleg, kennslufræðileg og 

hugmyndafræðileg gildi að leiðarljósi við skrifin. Höfundurinn verður því að spyrja margra 

spurninga áður en hafist er handa við að skrifa kennslubók (Johnsen o.fl., 1999, bls. 10). 

Þessir þættir hafa verið hafðir til hliðsjónar við gerð bókanna. 

4.2.1  Fagleg þekking 

Fagleg þekking felst í hvernig höfundur sér fyrir sér og fer með námsgreinina með tilliti 

til þekkingaratriða og hvort hann kann skil á faginu sem hann fjallar um. Hefur hann þá 

verkþekkingu, efnisþekkingu og aðferðafræðilegu þekkingu sem fagið krefst? Kann hann að 

koma þessum upplýsingum niður í læsilegan texta sem líklegur er til að vekja áhuga og miðla 

þekkingu? 

Almennt má segja að tilgangur kennslubóka sé að veita nemendum færi á að afla sér 

faglegrar vitneskju úr henni og hún á einnig að þroska persónulega, sögulega og félagslega 

þekkingu ásamt öðru á skýran og einfaldan hátt þar sem texti og myndir skiptast á að fræða og 

útskýra.(Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls. 16). Svo vísað sé til 

málmsmíðabókarinnar er byrjað á öryggisreglum, síðan er efnisfræði til að nemandinn fái 

dýpri þekkingu á innri gerð efnisins, þá teikningar til að nemandinn geti betur skilið þau 

verkefni sem á eftir koma. Þá er fjallað um verkfærin og notkun þeirra og flokka, þvínæst 

fjallað um einföldustu grunnvinnuaðferðir og síðan eru verkefni látin fylgja útlistingum á 

þeim til að nemandinn fái reynt hvernig er að vinna með verkfærunum sem fjallað var um á 

undan. Verkefnin eru útskýrð þ.e. um hvað þau fjalla, hver er tilgangur þeirra og hvaða 

verkþættir koma við sögu. Að síðustu er vinnulýsing sem leiðir nemandann frá byrjun til enda 

í verkferlinu. Þetta er gert til að nemandinn fái betri innsýn í gerð vinnuáætlana og hvernig 

gott er að skipuleggja vinnu sína.  
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Fagleg þekking er í fyrirrúmi í 

bókunum sem um er fjallað. Þar fara 

saman reynsla og þekking mín á efninu 

sem fengist hefur með ítarlegu námi og 

framkvæmd í 30 ár. Texti og framsetning 

bókanna var borin undir aðra 

sérfræðinga í greinunum og kennara á 

báðum þeim skólastigum sem þær eiga 

að skara og töldu þeir allir að 

umfjöllunin væri bæði fagleg og vel fram 

sett.  

Í öðru lagi geta bækurnar nýst 

kennurum sem hafa takmarkaða 

þekkingu á efninu úr sínu kennaranámi, 

dýpkað þekkingu þeirra og hjálpað þeim til að leiðbeina nemendum í átt til skilnings og færni 

í þessum afmörkuðu þáttum smíðakennslunnar. Sem dæmi má nefna umfjöllun um 

samsetningar í málmsmíðabókinni. Þar er farið ítarlega í nokkrar algengar gerðir 

málmsamsetninga og vinnuferli lýst. Nokkrar ljósmyndir eru einnig til fróðleiks og skýringa. 

Eftir lestur þess bókarkafla ætti nemandinn að vera nokkru fróðari um þennan verkþátt og 

tilbúinn að reyna hann í verki. Með þessu mæta kennslubækurnar margskonar þörfum sem 

ekki hefur verið sinnt nægjanlega vel hingað til og gætu þá fleiri skólar boðið upp á 

undirbúning undir framhaldsnám líkt og ætlast er til í aðalnámskrá.  

Mynd 13. Faglegur fróðleikur úr trésmíðabókinni. 

 

Mynd 12. Útskýringar við vinnaðferð. 
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Í þriðja lagi er í bókunum að finna ýmsan faglegan fróðleik sem getur nýst í kennslu til 

framtíðar. Trésmíði í einhvers konar mynd er eitt elsta handverk mannkynssögunnar og 

málmsmíði hafa menn stundað frá því þeir lærðu að hagnýta sér efnið. Með því að gera 

námsbækur um málm- og trésmíði sem innihalda faglegan fróðleik er stuðlað að því að 

þekking á efnum, verkfærum og vinnuaðferðum haldist í grunnskólanum og þar með í 

samfélaginu. 

4.2.2  Kennslufræðilegur grunnur 

Uppbygging bókanna sem hér eru til umfjöllunar er frá því einfalda til hins flókna 

(Reigeluth og Stein, 1983) og fylgja þeim hugmyndum að ætíð sé byggt á fyrri reynslu. Þær 

falla einkum að stærðfræði- og hreyfigreind samkvæmt kenningum Gardners (Í Armstrong, 

2001), gera ráð fyrir fyrri reynslu af smíðum í grunnskóla og að kennarinn geti verið hvetjandi 

og leiðbeinandi samkvæmt kenningum Bruner (1960) um spíral námskrá og Dewey 

(1938/2000) um reynslunám. En einkum og sér í lagi byggja þær á námskrárkenningum Ralph 

W. Tyler (Tyler 1969) um skipulag náms og kennslu (sbr. kafla 2).  

Kennslufræðilegur grunnur felst hvaða kenningar um nám og kennslu hafðar eru til 

hliðsjónar og í því hvort bókin henti þeim sem hún er ætluð. Byggir hún á námskrám og vekur 

hún upp spurningar hjá nemendum, spurningar sem hún jafnframt veitir svör við? Meðferð 

textans verður að lúta ákveðnum lögmálum sem snúa að málfari og faglegu innihaldi. 

(Johnsen o.fl., 1999, bls. 10) 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennum hluta á kennsluefni að:  

… höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega 

fram sett og taka mið af því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað sér. 

Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu nemenda, dýpka skilning 

þeirra á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa þá í margvíslegum vinnubrögðum og stuðla 

að því að þeir móti sér heilbrigð og holl lífsviðhorf.  

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls. 17) 

 

Auk þess sem textinn verður að vera skýr og stuðla að skilningi nemandans á efninu 

verður hann að vera læsilegur og halda ákveðnum þræði til að fanga athygli lesandans auk 

þess að vera innihaldsríkur og trúr þeirri hugmyndafræði sem bókin byggir á. Á seinni tímum 

hefur skapast hefð fyrir að nota stutt orð og samþjappaðan texta í stað langra orða eða 

málalenginga sem þjóna ritstílnum fremur en efninu. Textinn á að segja frá, lýsa og fræða og 

hann á að vekja áhuga og forvitni. Auðvelt er að fara út fyrir efnið og tapa söguþræðinum eða 
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fylla textann af einhverju sem skiptir ekki máli. Höfundurinn dregur upp myndir af því sem 

hann er að fjalla um en hann setur myndirnar í orð. Menning okkar umbreytir myndrænni sýn 

í orð og kennslubækur hafa í tímans rás verið fullar af orðum sem eiga að lýsa einhverju sem í 

raun er myndrænt. Þar sem textinn verður að lúta ákveðnum faglegum og kennslufræðilegum 

lögmálum, verður hann að vera stuttorður og gagnorður (Johnsen o.fl., 1999) 

Höfundurinn og lesandinn túlka textann. En gera þeir það á sama hátt? Þeir eru ólíkir 

eins og allir menn eru, hver og einn er einstakur og upplifir veröldina á sinn einstaka hátt. Því 

er fátt vitað um hvernig nemandinn les bækurnar og hvaða tilfinningar og spurningar þær 

vekja. Hjá hluta nemenda er nám mjög formfast en hjá öðrum fer nám fram á annan hátt 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999/2005, bls. 163). Höfundur bókar verður að taka tillit til þessa og 

leitast við að gera bókina þannig úr garði að sem flestir geti nýtt sér hana burtséð frá námsstíl.  

Við skrifin í þessum kennslubókum tel ég mig hafa lotið þessum lögmálum. Efnið er 

skýrt með hefðbundnu orðfari kennslubóka sem ætlaðar eru fyrir 14 til 15 ára unglinga. 

Textinn er fremur stuttorður án þess að vera snubbóttur og notað er málfar sem lýtur 

venjulegum lögmálum ritmáls. Í verkefnum er talað til nemandans og höfðað til fyrri 

þekkingar og reynslu sem ætti að vera til staðar hjá unglingum 9. og 10. bekk grunnskóla. 

Kennslufræðileg atriði hafa einnig faglegan flöt sem felst í spurningunni um hvað er létt 

og hvað þungt efni fyrir hópinn sem bókin er ætluð.  

Hversu umfangsmikið er efnið og hvernig er uppsetning bókarinnar á annan hátt? Þjónar 

myndrænt efni, texti og stíll kennslufræðilegum tilgangi bókarinnar? Er bókin fjölbreytt í 

efnistökum? Öllum þessum spurningum tel ég mig geta svarað játandi og vísa til bókanna og 

innihalds þeirra. Einnig er velt upp þeirri spurningu hvort bókin bjóði upp á fjölbreytta 

kennsluhætti. Þeirri spurningu er hægt að svara játandi en hafa ber fyrirvara á því svari. Ekki 

er augljóst hvernig koma má fjölbreyttum kennsluháttum við með notkun bókanna. Verkefnin 

og vinnuaðferðirnar eru stífur rammi utan um grunnþekkingu og grunnfærni sem nemandinn 

þarf að tileinka sér. Eftir að þeirri þekkingu og færni er náð getur kennari nýtt sér 

kennslufræði verkgreina. Þar er miðað að því að nemandinn leiti í reynslu sína og þekkingu til 

að leysa fjölbreytt og raunveruleg verkefni. Þegar nemandinn hefur tilætlaða færni er hann í 

raun frjáls eins og fuglinn og getur flogið hvert sem hann lystir og notað sköpunargáfu sína og 

hugmyndaflug til að vinna verkefni eftir eigin höfði og leysa vandamál sem upp koma með 

eigin aðferðum. Við það skapar nemandinn sér nýja þekkingu byggða á reynslu og 

framkvæmd. Nánar er fjallað um kennslufræði verkgreina í 5. kafla. 
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4.2.3  Hugmyndafræðileg spurning 

Hugmyndafræðileg spurning felst í hver sýn höfundar á fagið sem hann er að skrifa um 

er. Bókunum er ætlaðað auka á þekkingu og víkka sjóndeildarhring lesandans auk þess sem 

hún á að endurspegla sögu og þau gildi sem fagið og samfélagið byggir á (Johnsen o.fl., 1999, 

bls. 10). 

Bækurnar sem hér um ræðir eru framlag mitt til bættrar smíðakennslu. Mestmegnis til 

þess að koma til móts við nemendur með námsefni sem getur auðveldað þeim nám í 

valgreinum og gert það árangursríkara. Með yfirferð yfir innihald bókanna, bæði texta og 

verkefni, ættu nemendur að hafa allgóðan undirbúning undir nám í málmsmíðum eða 

trésmíðum á verknámsbrautum framhaldsskólanna. Góður undirbúningur er líklegur til að 

hamla brottfalli úr námi.  

Áður fyrr lærðu börn til verka af foreldrum sínum við hin hefðbundnu störf sem þurfti til 

að komast af. Í borgarsamfélögunum þegar sérhæfingin varð meiri lærðu lærlingar af 

meisturum sínum þau vinnubrögð sem tilheyrðu iðninni. Þegar handverkið fór inn í skólana 

héldust þessar kennsluaðferðir að mestu leyti því enn hefur ekki verið sýnt fram á aðrar betri.  

4.3  Til umræðu 

Þegar ég hófst handa við skrif kennslubókanna um málm- og trésmíði hugsaði ég ekki 

sérstaklega um fræði og kenningar sem fjallað er um hér að framan. Ég brást einfaldlega við 

þeirri þörf sem ég fann að valgreinarkennsla í þessum greinum stóð frammi fyrir en það er 

þörfin fyrir nemandamiðað námsefni í greinunum. Af reynslu minni sem kennara til margra 

ára setti ég bækurnar upp eins og ég hef kennt þessar greinar og hefur reynst vel. Í stuttu máli 

má segja að þær séu settar upp með það í huga að leiða nemandann frá hinu einfalda til þess 

flókna. Þessi nálgun við gerð kennslubóka er algeng en einnig er þekkt samvinna nokkurra 

höfunda við gerð kennslubóka (Johnsen o.fl., 1999, bls. 11). Síðar þegar ég bar afurðina við 

kennslufræðileg módel sá ég hvernig hún féll að þeim kenningum sem fjallað hefur verið um 

hér að framan. Það sagði mér að reynsla og þekking hefði leitt mig til þess að gera eitthvað 

rétt, bæði í kennslu og skrifum. 

Vert er að spyrja þeirrar spurningar hvort kennslubækur séu yfir höfuð nauðsynlegar við 

kennslu. Ekkert í lögum eða námskrám kveður á um að nota skuli kennslubækur heldur er 

einungis talað um námsefni og fjölbreytta kennsluhætti. Geta þeir verið fjölbreyttir án 

kennslubóka? Fræðilega er hægt að segja að prentaður texti eða bækur séu ónauðsynlegar en í 

framkvæmd getur það reynst mörgum erfitt. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar styðjast mjög 
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við kennslubækur (Ingvar Sigurgeirsson, 1994). Þó er rétt að benda á að um árabil hafa 

grunnskólakennarar ekki stuðst við kennslubækur nema að litlu leyti í list- og verkgreinum 

heldur oftar en ekki spunnið kennsluna af fingrum fram og byggt á reynslu sinni og þekkingu. 

Ég þekki af eigin reynslu hvernig þetta er gert. Spurningin er þá hvort er betra fyrir 

nemandann, stuðningur af kennslubók eða stuðningur af reynslu og þekkingu kennarans. Ekki 

er víst að skólar hafi kennara sem hafa þessa þætti til að bera í ríkum mæli. Og þó bókarlausa 

aðferðin geti reynst notadrjúg fyrir kennarann er hún það þá að sama skapi fyrir nemandann? 

Má ekki ætla að áherslur námskrár séu frekar fyrir borð bornar ef valin er sú leið að styðjast 

ekki við bók sem samin er eftir kúnstarinnar reglum og áherslum námskrár fylgt? Vissulega 

getur skrifaður texti þvælst fyrir nemendum með lestrarerfiðleika en þann hjalla er hægt að 

yfirstíga í list- og verkgreinum líkt og í öðrum greinum. Gerð hljóðbóka er mun einfaldari nú 

til dags heldur en var áður fyrr og hver sá sem hefur aðgang að tölvu getur tekið upp talað mál 

jafnt sem tónlist eða kvikmynd. Mín skoðun er sú að góð kennslubók studd af kennara með 

þekkingu á innihaldi hennar sé mun notadrýgri fyrir bæði nemanda og kennara heldur en 

bókarlausa aðferðin. Þá skoðun byggi ég á langri reynslu af báðum aðferðunum.  

  

 

 

 

 



 52 

 

5.  Valgreinar og námsefni 

 

5.1  Handverk 

Verkgreinar hafa verið kenndar í barna- og unglingaskólum á Íslandi allt frá því að 

skólar urðu að almenningsskólum með lagasetningu 1907. Flestar hafa þær tekið miklum 

breytingum á 100 ára vegferð sinni í íslensku skólakerfi eins og rakið hefur verið hér að 

framan, frá því að vera fyrst og fremst leið til að hjálpa nemendum til að bjarga sér í daglegu 

lífi til þess að verða tómstundagaman eða upplýsinga- og tæknibrunnur. Eftir því sem 

þjóðfélagið hefur breyst og þróast frá bændasamfélagi til upplýsinga- og tæknisamfélags hafa 

áherslur í verkgreinakennslu breyst. Þó er ætíð til staðar sá grunnur sem þær hafa byggt á frá 

fyrstu tíð, handverkið. Handverk hvílir á fornum hefðum sem eru hluti af menningararfleifð 

hverrar þjóðar og tengir saman fortíð, nútíð og framtíð í þráð sem við sjáum hvorki upphaf né 

endi á. Handverkið snýr að meðferð ýmissa efna og þekkingu á eðli þeirra og notkunargildi, 

þjálfun í að beita huga og hönd, ásamt meðferð véla og verkfæra til að leysa fjölbreytt 

verkefni og þrautir. Íslensk skólabörn hafa verið þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa fengið að 

kynnast verkmenningu í gegnum skólasmíðar og aðrar verkgreinar grunnskólans. Yfirvöld og 

atvinnulíf hafa í tímans rás séð ótvírætt menntunargildi þess að börn og unglingar fáist við 

verklega vinnu í skólunum og smíðakennsla hefur ásamt sumum öðrum verkgreinum beina 

skírskotun til atvinnulífsins og daglegs raunveruleika utan skólans. Í seinni tíð hefur 

smíðakennsla í grunnskólum tekið á sig mynd fjölþættrar kennslu á ýmsum sviðum þar sem 

nemendur geta tileinkað sér nýja þekkingu eða yfirfært eldri þekkingu á nýjar aðstæður í anda 

nýsköpunar og hagnýtingu þekkingar. 

5.2  Valgreinar í grunnskólum 

Frá upphafi grunnskóla skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, 

námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 og 

skipulag skóla. Í 8., 9. og 10. bekk eiga nemendur kost á vali um námsgreinar og námssvið í 

um þriðjungi námstímans. Í samræmi við áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 geta 

nemendur grunnskólans víða sótt valáfanga í framhaldsskóla eða fengið undirbúning í 
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grunnskólanum undir framhaldsskólanám. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennum hluta 

segir: 

Tilgangurinn með auknu valfrelsi nemenda er að laga námið sem mest að þörfum 

einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað 

við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra og forráðamenn, kennara og 

námsráðgjafa... Með valfrelsi vinnst einkum þrennt. Í fyrsta lagi er ekki horfið frá 

sjónarmiðum um nauðsyn almennrar menntunar á grunnskólastigi. Í öðru lagi er 

nemendum gefinn kostur á því með vali að nálgast tiltekin greinasvið eftir áhuga eða 

fyrirætlunum um framhaldsnám. Í þriðja lagi gefst nemendum kostur á að velja sig frá 

greinum eða námssviðum sem ekki höfða til þeirra eða minni þörf er á miðað við 

framtíðaráform. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls. 14-15) 

 

Eitt af meginhlutverkum grunnskóla er að búa nemendur sína undir frekara nám eða 

þátttöku í atvinnulífi og liður í því er að minnka skörp skil á milli skólastiga.. Einn angi 

þessarar skörunar er að brúa bil milli verkgreina grunnskólans og grunndeilda verknámsbrauta 

framhaldsskólanna og þar með vinnumarkaðarins með sérhæfðum valáföngum í 

grunnskólanum. Með því að auka sérhæfingu er líklegra að nemendur geti þroskað áhugasvið 

sín og hæfileika sem gætu nýst þeim í frekara námi og starfi. Í valgreinum grunnskólans geta 

nemendur þá lagt rækt á sínar sterku hliðar eða þjálfað og komið auga á aðrar sem ef til vill 

gerir þeim námið innihaldsríkara og ánægjulegra auk þess að nýtast í áframhaldandi námi. 

Bjóða sumir skólar upp á Hönnun og smíði, sem á ætt sína að rekja til aðalnámskrár 

grunnskóla, og svo ögn sérhæfðara nám s.s. trésmíði, málmsmíði, rafeindavinnu og 

tækniteiknun svo eitthvað sé nefnt. Allar þessar smíðagreinar hafa á einhverjum tíma rúmast 

innan hefðbundinna skólasmíða en með breyttum aðstæðum í skólunum, sem meðal annarra 

felast í skertu tímamagni til greinarinnar, hefur ekki verið unnt að gera þeim viðhlítandi skil í 

hefðbundinni kennslu. Framboð á þesssum valgreinum er í takt við Aðalnámskrá grunnskóla 

2006, almennan hluta þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar valgreinar og náin tengsl grunn- 

og framhaldsskóla.  

5.3  Um námsgögn í grunnskólanum 

Eins og getið er um í inngangi þessarar greinargerðar hefur flóra kennsluefnis í 

skólasmíðum verið fremur fátækleg. Umfjöllun um námsefni og námsefnisgerð er einnig 

fremur rýr í námskrám grunnskóla. Aðallega er talað um að námsgögn séu til að ná 
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markmiðum aðalnámskrár en lítið fjallað um hvernig námsefnið skuli byggt upp á annan hátt. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennum hluta er fjallað um námsgögn og gildi þeirra fyrir 

skólastarfið og gæðaviðmið eru þessi: 

Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu nemenda, dýpka skilning 

þeirra á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa þá í margvíslegum vinnubrögðum og stuðla 

að því að þeir móti sér heilbrigð og holl lífsviðhorf.  

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls. 15) 

 

Umfjöllunin er mjög huglæg og almenns eðlis og setur ekki önnur viðmið um 

gæðastaðla en þessi. Þegar námsefni fyrir skólasmíðar sem til er hjá útgáfum er skoðað kemur 

í ljós að það er af ýmsum toga og fátt sem er beinlínis nemendamiðað, þ.e. náms- eða 

vinnubækur sem ætlaðar eru hverjum og einum nemanda. Það vekur aftur upp spurningar um 

hvers vegna svo er. Er skýringin ef til vill sú að kennarar telji að ekki sé þörf fyrir 

kennslubækur í greininni og er hver að spila kennsluna eftir eyranu eða sjá útgáfur sé ekki hag 

í að gera námsefni fyrir þessa námsgrein? 

Námsgagnastofnun gaf út gátlista og leiðbeiningar árið 2003 um frágang námsefnis fyrir 

þá sem skrifa fyrir útgáfuna. Þar er að finna fagleg og kennslufræðileg atriði, leiðbeiningar 

um kennsluleiðbeiningar, umfjöllun um uppsetningu og fleira sem höfundar námsefnis skulu 

hafa í huga og vinna eftir. Það má því segja að útgáfan sé eini aðilinn sem gefið hefur út 

staðal um frágang námsefnis á Íslandi (Námsgagnastofnun, 2003). 

Menntamálaráðuneytið með ráðherra í broddi fylkingar hefur lagt áherslu á gerð 

kennsluefnis á undanförnum árum. Þá er ekki einungis litið til grunnskólans heldur allra 

skólastiga. Oftar en ekki hefur verið lítið um efndir þegar kemur að þessum málaflokki. SAem 

dæmi má nefna að 2. febrúar 2006 undirrituðu Eiríkur Jónsson formaður Kennarasambands 

Íslands og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra samkomulag um 10 skref til 

sóknar í skólamálum á Íslandi. Eitt skrefið fjallar um námsefnisgerð : 

 Námefnisgerð allra skólastiga verður efld með nýjum lögum um Námsgagnastofnun, 

eflingu þróunarsjóða og námsefnisgerðarsjóðs auk aukinnar áherslu á gerð stafræns 

námsefnis. 

(Skólastarf og skólaumbætur 10 skref til sóknar (1)). 

  

Skipuð var verkefnisstjórn sem útfæra átti skrefin. 18. maí 2006 sendi verkefnisstjórnin 

frá sér greinargerð með tillögum að útfærslu skrefanna. Þar er ekkert minnst á gerð 

kennsluefnis (Skólastarf og skólaumbætur 10 skref til sóknar (2)). 



 55 

Eftir að útgáfa námsbóka færðist út á frjálsan markað er full ástæða til þess að 

Menntamálaráðuneytið setji reglur um útgáfu og framsetningu námsefnis. Víða t.d. í Noregi 

hafa verið lög um gerð kennsluefnis í áratugi og ekkert fer út í skólana sem hefur ekki hlotið 

samþykki sérstaks faglegs eftirlits sem fer yfir og fylgist með að reglum sé hlítt. Væri hægt að 

líta til frænda okkar í austri til að kanna hvernig málum er háttað þar í landi og hvernig kerfið 

hefur reynst áður en farið væri út í setningu reglugerðar um útgáfu og frágang kennsluefnis.  

5.4  Útgefið námsefni fyrir skólasmíðar 

Hér að neðan er skrá yfir kennsluefni sem gefið hefur verið út á seinni árum fyrir smíðar 

í grunnskóla (tafla 1). Listinn er ef til vill ekki nákvæmur þar sem erfitt hefur reynst að fá 

tæmandi upplýsingar um eldri útgáfur. Elsta efnið sem ég hef fundið um smíðar í barnaskóla 

er frá árinu 1908. Það ber heitið Reglur við skólasmíði, lítið hefti upp á átta blaðsíður. Þar er 

að finna 20 verkefni til notkunar í smíðinni og eru það leiðbeiningar við smíði ýmissa 

nytjahluta allt frá pensilskafti til kistils. Þau eru í anda sjálfshjálparinnar þar sem nemandinn 

gat smíðað ýmsa hluti sem gátu komið að góðu gagni í daglegu lífi. Heftið var endurútgefið 

óbreytt 1923. Annað hefti í sama anda var gert 1929 sumpart með sömu verkefnum og eru í 

heftinu frá 1908 en fáeinum bætt við, alls 16 síður. Í þessu hefti er farið að bera á áherslum 

iðnaðarmenningar þar sem minnst er á teikningar í mælikvarða og hafa þær hugsanlega fylgt 

heftinu þó mér hafi ekki tekist að hafa uppi á þeim. Næst er kennsluefni gefið út árið 1960. 

Það er teikningamappa sem Ríkisútgáfa námsbóka gaf út til að mæta þeirri brýnu þörf sem var 

fyrir hentugt kennsluefni í handavinnu drengja. Á framhlið möppunnar eru nokkur orð um 

tilgang teikningamöppunnar sem Páll Aðalsteinsson námsstjóri ritar en þar segir meðal annars 

að samfara nýrri námskrá í handavinnu drengja sé tilvalið að gefa út námsefni sem sár þörf 

hafi verið fyrir. Í möppunni eru teikningar af ýmsum smíðisgripum fyrir drengi í barna- og 

framhaldsskólum. Páll segir á forsíðu möppunnar: 

Kennarar hafa ekki haft úr miklu að velja að því er varðar slíkar teikningar 

sameiginlegra verkefna og orðið að leggja af mörkum allmikla vinnu við að búa í 

hendur nemendum sínum…  

(Páll Aðalsteinsson, 1960). 

Teikningamappan var kærkomið efni fyrir smíðakennara og mótaði hún á vissan hátt 

áherslur í greininni um árabil. Teikningarnar voru mikið notaðar allt fram á níunda áratug 

síðustu aldar og eru víða til í smíðastofum eldri skóla. 
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Ekkert efni virðist hafa verið skrifað beinlínis fyrir valgreinar í grunnskólanum þar sem byggt 

er á námskrám grunnskóla og framhaldsskóla. Raunar er megnið af því efni sem gefið hefur 

verið út ekki í beinum tengslum við útgefnar námskrár heldur er það oftar en ekki svar 

starfandi kennara við skorti á kennsluefni. Sumt fjallar um það helsta sem viðkomandi 

höfundar, oft kennarar í greininni, hafa gert til að styðja við það sem þeim finnst vera 

aðalatriði í smíðakennslunni en ekki endilega það sem talin eru aðalatriði í námskránum. Það 

sést ef námskrár eru bornar saman við námsefnið að mikið vantar upp á að náð sé yfir alla þá 

þætti sem námskrárnar spanna. Til þess að það mætti verða þyrfti að auka námsgagnaútgáfu 

til muna. Það er einna helst á seinni árum sem útgefið efni hefur beina tilvísun í námskrá og 

má í því sambandi nefna það efni sem komið hefur út frá árinu 2000 (tafla1). En líkt og það 

efni sem þessi greinargerð fjallar um spannar það einungis hluta þeirra fjölbreyttu flóru 

viðfangsefna og aðferða sem aðalnámskrá í hönnun og smíði fjallar um. 
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5.5  Til umræðu 

Svo enn sé vikið að valgreinakennslu í grunnskólum er vert að gera sér ljósan tilgang 

þeirra í skólakerfinu. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennum hluta segir: 

…Tilgangurinn með auknu valfrelsi nemenda er að laga námið sem mest að þörfum 

einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við 

áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra og forráðamenn, kennara og 

námsráðgjafa… 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti, bls.14) 

 

Af þessu sést að gefa á nemendum kost á að þroska sínar sterku hliðar og huga um leið 

að framtíðaráformum. Með valfrelsi er ekki horfið frá sjónarmiðum um nauðsyn almennrar 

menntunar, nemendum er gefinn kostur á því að nálgast tiltekin greinasvið eftir áhuga eða 

fyrirætlunum um framhaldsnám auk þess sem nemendum gefst kostur á að velja sig frá 

greinum eða námssviðum sem ekki höfða til þeirra eða minni þörf er á miðað við 

framtíðaráform. Að auki er fjallað um að valgreinar geti veitt nemendum aukna lífsfyllingu og 

víkkað sjóndeildarhring þeirra. Í greinargerð með greinarnámskránni um hönnun og smíði er 

fjallað nánar um mikilvægi valgreina í efstu bekkjum grunnskólans fyrir atvinnulífið:  

Vinnumarkaðurinn sem og menntun og umhverfi barna hefur tekið miklum breytingum 

undanfarna áratugi. Í dag gerir atvinnulífið m.a. sérstaka kröfu um að einstaklingar séu 

skapandi í sínu starfi og sýni frumkvæði. Eitt af markmiðum verklegrar kennslu er einmitt að 

þroska þessa eiginleika hjá nemendum. Þeir læra sjálfstæð vinnubrögð og að taka ákvarðanir. 

Þetta stuðlar að bættri sjálfsímynd nemenda. Einnig sækist atvinnulífið eftir frumkvöðlum og 

beinir sjónum sínum að nýsköpun.  

(Greinargerð með tillögum, 2006) 

 

Atvinnulífið hefur löngum kvartað undan því að vöntun sé á verk- og tæknimenntuðu 

fólki. Í framhalds- og grunnskólum er farið að bera meira á stefnu sem miðar að 

sveigjanlegum og fjölbreyttum kennsluháttum, einstaklingsmiðuðu námi, valfrelsi í námi og 

ýmsu því er lýtur að því að styrkja nemendur til sjálfshjálpar. Helstu hæfniskröfur 

vinnumarkaðarins eru samskiptafærni, verkfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Styrking 

valgreina á unglingastigi grunnskólanna er líkleg til að skila til framhaldsskólanna nemendum 

með fjölbreyttar framtíðarhorfur og víðsýni í garð menntunar.  
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Lokaorð 

 

Þær spurningar sem ég lagði upp með þegar ég hófst handa við skrif kennslubókanna í 

trésmíði og málmsmíði snerust um hvernig ýta mætti undir fagþekkingu í grunnskólanum og 

með hvaða hætti mætti stuðla að skörun milli grunn- og framhaldsskólans. 

Þessum spurningum tel ég hafa verið svarað á fullnægjandi hátt með þessari greinargerð. 

Ég vísa til bókanna sjálfra sem eru fullar faglegra upplýsinga um efnið og framkvæmdina. Ég 

vísa til þeirrar kennslufræði sem skólasmíðar byggja á, hvernig bækurnar geta verið 

aðstoðarmaður kennara við framkvæmd kennslunnar og umfjöllun um þessi atriði. Ég vísa 

einnig til námskráa grunn- og framhaldsskóla og hvernig bækurnar byggja á markmiðum 

þeirra og stuðla að þeirri skörun milli skólastiga sem sóst er eftir. 

Þótt skólinn þróist á eigin forsendum endurspeglar hann samfélagið og áherslur þess. 

Kennslufræði, skólaþróun og samfélagsþróun eru ein samofin heild og ekki á einungis að leita 

svara við því hvernig skólinn er heldur hvers vegna hann er eins og hann er. Stefnur og 

straumar í samfélaginu endurspeglast í skólanum. Hann er stofnun sem þjónar bæði 

einstaklingum og atvinnulífi og hlýtur að taka mið af þeim viðmiðum og gildum sem birtast í 

þjóðfélaginu. Námskrár og skólaáherslur eru ríkjandi viðmið hvers tíma. 

Þroskaferli barna og unglinga hefur ekki breyst í takt við heimsvæðingu og 

einstaklingshyggju. Enn þurfa börn og unglingar handleiðslu, hvetjandi umhverfi og 

þroskandi viðfangsefni til þess að komast til manns. Skólastarf snýst meðal annars um að gera 

hið ósýnilega sýnilegt. Hugmynd sem verður að fullunnum hlut er hin ytri birtingarmynd 

kennslu í hönnun og smíði. Að læra með því að framkvæma (learning by doing) er 

grundvöllur smíðakennslunnar og virkni nemandans á að vera grundvöllur skipulags 

kennslunnar. Með tilkomu kennslubókanna í trésmíði og málmsmíði er það von mín að 

kennsla þessara faggreina verði markvissari og árangursríkari og verði til þess að auka hróður 

valgreinanna í íslenskum skólum. Ef það tekst get ég verið ánægður með árangur erfiðis míns. 

Það er von mín að gerðar verði rannsóknir á smíðakennslunni og hvernig hún hefur 

verið framkvæmd í raun á liðnum árum. Einnig væri full þörf á að skrá sögu greinarinnar, afla 

myndefnis og taka viðtöl við unga og aldna kennara. Gagnaöflun við gerð þessarar 

greinargerðar var oft á tíðum erfið og tímafrek vegna þess að lítið sem ekkert er til af efni sem 

hægt er að styðjast við þegar fjallað er um greinina. Þó að ég hafi verið á akrinum, ef svo má 
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segja, í þrjá áratugi og tekið virkan þátt í starfi kennarafélags smíðakennara og þekki vel til 

greinarinnar er það ekki alltaf nóg. Veikleiki umfjöllunarinnar felst einkum í því hversu erfitt 

hefur reynst að finna haldgóðar upplýsingar frá fortíðinni og tengja þær nútíðinni. Það væri 

greininni eflaust til framdráttar að meira væri vitað um framkvæmd kennslunnar og hver staða 

greinarinnar er innan skólanna. Það virðist sem yfirvöld menntamála telji skólasmíðar 

mikilvægan þátt í starfi grunnskólans miðað við það rými sem námskrá í Hönnun og smíði 

hefur haft innan Aðalnámskrár grunnskóla á liðnum árum. Spurning er því hvort greinin hafi 

jafn mikið vægi í skólastarfinu í raun eða hvort hún er hornreka og þá væri vert að rannsaka 

hvers vegna. Allt eru þetta verð rannsóknarefni sem gætu aukið skilning manna á vægi og 

tilgangi skólasmíða. 

 

Kristinn Svavarsson 
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Viðauki 1  

Bréf til foreldra nemenda vegna ljósmynda 

Kópavogi 16. okt. 2007 

 

Til foreldra / forráðamanna ________________________________________________ 

Um þessar mundir er ég að leggja lokahönd á tvær kennslubækur, annars vegar bók um 

málmsmíði og hins vegar bók um trésmíði. Bækurnar eru ætlaðar fyrir valgreinar í 9. og 10. 

bekk grunnskóla þar sem lögð er áhersla á að búa nemendur undir nám á iðnfræðslubrautum 

framhaldsskólanna. Námsgagnastofnun mun gefa bækurnar út og er áætluð útkoma bókanna á 

vorönn 2008. Bækurnar eru hluti af meistaraverkefni mínu við Kennaraháskóla Íslands og eru 

lagðar fram til mats í skólanum ásamt fræðilegri umfjöllun um verkið. 

Í bókum þessum er nauðsynlegt að hafa ljósmyndir sem sýna nemendur við vinnu sína 

þar sem ein ljósmynd segir meira en mörg orð. 

Í framhaldinu langar mig að fá leyfi þitt/ ykkar til að taka ljósmyndir af þínu/ ykkar 

barni til að nota í bókunum. Karl Jeppesen ljósmyndari mun koma í skólann og taka 

myndirnar á skólatíma og ættu nemendur ekki að verða fyrir miklum óþægindum vegna þessa. 

Ekki er þörf á að nemendur undirbúi sig á nokkurn hátt fyrir myndatökuna og í raun er ætlast 

tila aðmyndirnar sýni sem eðlilegasta mynd af vinnu á smíðaverkstæðinu. Engin greiðsla er í 

boði vegna þessa og myndirnar verða einungis notaðar í þetta verkefni. 

Ef þú/ þið samþykki/ r/ ð að barn þitt/ykkar taki þátt í þessu verkefni vinsamlegast vottið 

það með undirskrift hér að neðan. 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

Kristinn Svavarsson, kennari í Lindaskóla 

 

Ég / við undirrit/ uð/ aður veiti með undirskrift minni leyfi til að ljósmyndir af barni 

mínu/ okkar verði notaðar í kennslubókum um málmsmíði og trésmíði í grunnskólum sem 

Námsgagnastofnun gefur út. Ég/við fer/förum ekki fram á greiðslur vegna þessa. 

 

Nafn:___________________________________Kt:______________________ 

Nafn:___________________________________Kt:______________________ 
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