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Ágrip 

Greinagerð þessi er hluti af lokaverkefni höfundar til B.Ed.- prófs í 

grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún byggir á 

þróun og uppsetningu á veflægu verkefnasafni fyrir námsgreinina hönnun og 

smíði sem er að finna undir slóðinni http://craftidea.iceland.li/. Verkefnasafnið 

hefur að geyma hugmyndir að verkefnum ásamt leiðbeiningum um nýtingu þess 

fyrir mismunandi aldursstig. Markmið höfundar er að koma fram með nýjar 

hugmyndir fyrir ólík aldursstig grunnskólans með áherslu á fjölbreytni.  

Lokaverkefnið skiptist í fræðilega greinagerð og verkefnasafn. Við gerð 

verkefnasafnsins var tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla.  Með uppsetningu 

þess á vefnum er smíðakennurum gert auðvelt að finna efni fyrir mismunandi 

aldursstig grunnskólans ásamt kynningum á verkfærum sem nemendur þurfa að 

notast við hverju sinni. Verkefnin byggja á markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla, 

en eru flokkuð eftir þeim smíðaefnum sem þau eru gerð úr. 
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Inngangur 

Greinargerðin fjallar um uppsetningu á verkefnabanka fyrir námsgreinina hönnun 

og smíði, sem höfundur hefur lengi haft áhuga á að setja saman og koma fyrir á 

vefnum. Nauðsynlegt er að fjölbreytt kennsluefni fyrir smíðakennara, sem styður 

við framkvæmd Aðalnámskrár grunnskóla fyrir hönnun og smíði, sé þeim 

aðgengilegt á vefnum og auðvelt sé að nálgast það, en verkefnasafnið er að finna 

undir slóðinni er að finna undir slóðinni http://craftidea.iceland.li/.  

Upphaflegt áform höfundar var að setja saman vefsíðu með hugmyndum 

að verkefnum fyrir allar námsgreinar innan námssviðs list- og verkgreina, þ.e. 

hönnun og smíði, textíl- og myndmennt. Vefsíðan mun þó í fyrstu einungis verða 

fyrir hönnun og smíði. Henni er ætlað að auðvelda aðgengi smíðakennara að 

verkefnum fyrir mismunandi aldursstig grunnskólans. Verkefnin eru mismunandi 

að þyngd og tekur því mislangann tíma að framkvæma þau. Þau voru valin með 

fjölbreytni í huga til að sem flestir nemendur finni þar eitthvað við sitt hæfi. 

Hinsvegar verður að athuga að mörg verkefni má nýta fyrir aðra aldurshópa, en 

þau eru gefin upp fyrir. 

Í verkefnasafninu er lögð áhersla á að kennari geri kröfur til nemenda um 

vandvirkni og útsjónarsemi. Einnig er þar að finna verkefni sem reyna á 

sjálfsbjargarviðleitni nemenda og skilning þeirra á notkun margs konar verkfæra. 

Leitast er við að dýpka skilning á þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju 

sinni. Einnig er lögð áhersla á að hvert verkefni uppfylli áfangamarkmið 

greinarinnar við lok 4, 7 og 10 bekkjar, samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla.   

   Lokaverkefni höfundar er í tveimur hlutum. Fyrsti hlutinn er verkefnavefur 

fyrir smíðakennara þar sem er að finna fjölbreytt verkefni með vinnulýsingum 

ásamt viðeigandi myndum og vinnuteikningum.  Annar hlutinn inniheldur 

greinargerð sem ætlað er að veita lesandanum innsýn í námsgreinina og útskýra 

nýtingu verkefnasafnsins fyrir starfandi smíðakenna og nemendum þeirra. Í 

greinargerðinni verður fjallað um Aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði 

frá 2007, sem nú er í gildi og þær kennsluaðferðir skoðaðar sem höfundur telur 

að henti fyrir kennslu í hönnun og smíði.  
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Bakgrunnur verkefnisins 

Þar sem hönnun og smíði er kjörsvið höfundar í grunnskólafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands var viðeigandi að setja saman verkefnabanka 

fyrir námsgreinina fyrir öll aldurstig grunnskólans. Þar sem mörgum nemendum 

þykir ekki gaman í smíði eða eiga í vandræðum með verklegar athafnir, er reynt 

að vanda valið svo einhver verkefni höfði til þeirra. Í hönnun og smíði, eins og í 

öðrum námsgreinum, er betra að námið sé einstaklingsmiðað og verkefnavinnan 

samkvæmt getu hvers einstaklings og áhuga.  

 

Hugmynd að veflægu verkefnasafni  

Hugmynd höfundar með gerð verkefnabankans er að auðvelda smíðakennurum 

val á verkefnum fyrir mismunandi aldursstig grunnskólans sem byggja á 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla fyrir hönnun og smíði. Verkefnin eiga að 

nýtast öllum bekkjum grunnskólans.  Ætlunin er að þau fari stigþyngjandi, eftir 

því sem nemendur verða eldri, en þó verður kennarinn alltaf að byggja kennsluna 

á getu og færni hvers nemanda.    

  Námsmat á að vera aðgengilegt og auðskilið þeim kennurum sem vilja 

nýta verkefnasafnið og er tekið mið af því við framsetningu þess. 

Verkefnabankann eiga smíðakennarar einnig að geta nýtt við gerð skólanámskrár 

fyrir hönnun og smíði og er þá gert ráð fyrir að þeir miði við áfangamarkmið 

námskrárinnar við skipulag kennslunnar. Notkun verkefnasafnsins auðveldar 

kennurum undirbúning kennslu og eykur valmöguleika þeirra á verkefnum fyrir 

öll aldursstig grunnskólans. Námsefnið á að styðja við starf smíðakennarans, 

ásamt því að stuðla að þjálfun nemenda á réttum vinnuaðferðum og fræða þá 

um öryggi og meðferð efna og verkfæra (Kristinn Svavarsson, 2008).  

 

Áherslur í námskrá 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði skal kennarinn leggja 

áherslu á að nemendur dýpki skilning sinn á áherslum greinarinnar í gegnum 

hönnun viðfangsefna sinna. Verkefni nemenda og vinnubrögð eiga að vera 

hagnýt og tengjast daglegu lífi þeirra. Við skipulagningu námsins skal einnig 
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undirbúa nemandann fyrir frekari menntun á sviði bók- eða verknáms svo sem í 

listum eða tæknigreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Leitast 

skal við að víkka sjóndeildarhring nemenda og stuðla að aukinni þekkingu þeirra 

og hæfni er tengist áhugasviðum þeirra. Skipulag kennslunnar þarf því að 

byggjast á fjölbreyttum verkefnum. 

 

Námsgreinin hönnun og smíði 

„Menntun er auður sem aldrei verður frá neinum tekinn. Hún 

yfirgefur engan en gerir öllum kleift að njóta sín og lífsins. Fyrsta 

menntunin er veitt í fjölskyldunni. Kærleikur og góð menntun eru 

bestu gjafirnar handa hverju barni“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 5).  

 

Hugtökin skólaiðnaður og heimilisiðnaður voru notuð í kringum aldamótin 1900, 

þegar fjallað var um handmenntir í skólastarfi. Innihald og merking þeirra var þó 

líkt. Hugtakið skólaiðnaður var notað af fyrsta fræðslustjóra Íslands Jóni 

Þórarinssyni yfir uppeldismiðaðar handmenntir, sem er þýðing á norræna heitinu 

slöjd (Jón Þórarinsson, 1891). Jón Þórarinsson byrjaði að kenna skólaiðnað í 

Flensborgarskóla í Hafnarfirði árið 1890 og taldi hann mikilvægan þátt í 

alþýðumenntun. (Loftur Guttormsson, 2008). Skólaiðnaðurinn hafði það að 

meginmarkmiði að stuðla að almennum þroska nemenda og að efla verklega 

færni þeirra. Hinsvegar var meginmarkmið heimilisiðnaðarins að gera nemendur 

sjálfbjarga, að þeir gætu búið til hagnýta hluti og geta sinnt þannig heimili sínu 

(Halldóra Bjarnadóttir, 1912). Einn af frumkvöðlum hinnar uppeldismiðuðu 

handmenntastefnu (slöjds) var Svíinn Otto Salomon.  Áhersla þessarar stefnu var 

m.a. að efla sjálfstæði nemenda, þroska frumkvæði þeirra og áhuga fyrir 

líkamlegri vinnu, ásamt því að skerpa athygli þeirra, viljastyrk og iðni (Jón 

Þórarinsson, 1891).  

  Uppeldismiðaðar handmenntir urðu þó ekki að skyldunámsgrein á Íslandi 

fyrr en árið 1936. Þá var skylt að veita börnum „nokkra tilsögn í handiðju“ eins og 

handmenntagreinarnar voru þá nefndar.  Árið 1948 voru gefin út drög að 



9 
 

námskrám fyrir barna- og gagnfræðaskóla og voru handmenntir þá kynjaskiptar.  

Upp úr 1970 komu fram kröfur um jafnræði kynja í verkgreinum (Helgi Skúli 

Kjartansson og Jón Torfi Jónasson 2008). Árið 1977 var síðan stofnað námssvið 

sem bar heitið mynd- og handmennt. Undir því námssviði voru námsgreinarnar 

smíði, hannyrðir og teiknun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1977). Þá 

var horfið frá kynskiptingu verkgreina þannig að bæði stúlkur og drengir 

stunduðu smíði og hannyrðir. Í Aðalnámskránni 1989 breyttist ekki heiti 

greinanna. Það var ekki fyrr en í Aðalnámskrá 1999 sem umtalsverð breyting varð 

á skipulagi handmenntagreina. Námssviðið listir var þá búið til og féllu 

eftirfarandi námsgreinar undir það, textílmennt, tónmennt, dans og leikræn 

tjáning  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999a). Einnig var námssviðið 

upplýsinga- og tæknimennt búið til og innihélt það námsgreinarnar nýsköpun og 

hagnýting þekkingar, hönnun og smíði og upplýsingatækni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999b). 

   Í Aðalnámskrá fyrir hönnun og smíði 2007 var lögð áhersla á að 

nemandinn gæti hannað, þróað og smíðað verkefni sem áttu að byggja á eigin 

hugmyndum hans. Mikilvægt var að gefa slökum nemendum ítarlegar 

leiðbeiningar. Leggja átti áherslu á eigin sköpun nemenda og gefa þeim tækifæri 

til að útfæra verkefni sín eftir eigin vilja og getu. Við gerð Aðalnámskrár 

grunnskóla þess tíma voru lagðir til grundvallar sex grunnþættir menntunar. Þeir 

voru í anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga og mynduðu kjarna 

námsskrárinnar. Þeir vörðuðu starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum 

skólastigum og áttu að skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi. Þessir 

grunnþættir voru: „læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls 5) 

 

Grunnþættirnir sex, lýðræði og mannréttindi, sköpun, heilbrigði og velferð,  læsi, 

sjálfbærni og jafnrétti eiga í dag að fléttast saman í öllu námferlinu, ásamt 

upplýsingatækni. Grunnþættirnir snúast um menningu, samfélag, umhverfi og 

náttúru, en einnig um framtíðarsýn, vilja og getu til að hafa áhrif og að taka 

virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, þróa og breyta. Grunnþáttunum er ætlað 
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að draga fram meginatriði í almennri menntun, ná til starfshátta, inntaks og 

námsumhverfi á öllum skólastigum og að stuðla að samfellu í skólastarfi. 

Nemandinn á að fá  innsýn í heim hönnunar og tækni, sem eykur skilning hans og 

læsi á hið manngerða umhverfi. Allir kennarar eru hvattir til að nota efni úr 

nærumhverfi sínu svo sem að nýta fjöruna, íslenska skóginn og hraunið ef þess 

var kostur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b): 

„Í list- og verkgreinum temja nemendur sér læsi á menningu, ferla, 

myndir, heilsu, hreyfingar, líkamstjáningu og tilfinningar annarra, 

svipbrigði, blæbrigði í tungumáli og tónum, tækni og hið manngerða 

umhverfi.“( Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls 3). 

 

Handverk 

Mikilvægt er að fræða nemendur um það smíðaefni sem þeir nota hverju sinni, 

hvort sem um ræðir trjátegundir, plötuefni, málma eða gler. Gott er að kennarinn 

temji sér að fræða nemendur um mismunandi efnisflokka og efnistegundir og 

leggi svo fyrir munnlegt próf í annarlok, sem gæti orðið hluti af lokanámsmati. 

Einnig er brýnt að fara reglulega yfir öryggisþætti með nemendum og kynna ný 

verkfæri fyrir þeim. Nauðsynlegt er að leggja áherslu á örugga meðferð 

verkfærisins um leið og því er gerð skil. Þegar glerskeri er, til dæmis, kynntur fyrir 

nemendum og þeim kennt að nota hann þarf einnig að útskýra notkun 

öryggisgleraugna og brýna fyrir nemendum að nudda aldrei augun eftir glervinnu 

(Agnes Þorleifsdóttir, 2008). Auk þess að efla verkvit nemenda og þekkingu þeirra 

þarf að auka áhuga þeirra á hönnun og smíði. Þá fá þeir virðingu fyrir öllu því sem 

þeim er kennt hvort sem það er fræðsla um efni eða verkfæri. 

 

Hönnun og tækni 

Hönnun og tækni eru mikilvægir þættir í hinu tæknivædda samfélagi okkar og 

hefur margvísleg áhrif á daglegt líf okkar (Finney, Chapman og Horsler, 2004). 

Það er varla hægt að sjá fyrir sér samfélag án hluta sem hafa verið hannaðir og 

tilheyra okkar daglega lífi. Velferð samfélagsins hefur aukist samfara nýrri tækni 

og hönnun og skapað ný störf og ný tækifæri í iðnaði. Í námsgreininni hönnun og 



11 
 

smíði er lögð áhersla á að nemendur læri að nýta allskonar efnivið og verkfæri. 

Námið á að auka færni þeirra og þekkingu á ferli hönnunar. Nemendur læra að 

leysa þau vandmál sem upp kunna að koma við hönnun og mótun 

viðfangsefnisins. Mörg þekkingarsvið tengjast námsgreininni hönnun og smíði 

sem hægt er að nota við samþættingu hinna ýmsu námsgreina, svo sem 

stærðfræði, eðlisfræði, náttúrufræði og myndmennt.  

Mikilvægt er að nemendur vinni saman að viðfangsefnum sem eru 

hlutlæg og áþreifanleg. Verkefnin ættu í öllum tilfellum að vera 

einstaklingsmiðuð því þá fá nemendur tækifæri til að vera virkir í tímum.  Með 

því að kenna hönnun og smíði allt frá fyrstu bekkjum grunnskólans er verið að 

leggja grunninn að jákvæðu viðhorfi gagnvart greininni áður en gagnrýnin hugsun 

nemenda fer að hafa neikvæð áhrif á upplifanir þeirra (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Börn hafa gaman af því að beita þeim margvíslegu verkfærum sem finnast 

í smíðastofunni. Nauðsynlegt er að kenna þeim að fara vel með öll verkfæri og að 

beita þeim rétt svo fyllsta öryggis sé gætt við vinnu þeirra. Einnig þarf að brýna 

fyrir þeim nauðsyn öryggis, frágangs og umhirðu í smíðastofunni og taka tillit til 

annarra nemenda. 

 

Umhverfi 

Nauðsynlegt er að efla vitund nemenda um umhverfi sitt og útskýra fyrir þeim 

hvernig hægt er að nýta og endurnýta efnin í kringum okkur. Á sama tíma verður 

að koma til móts við þarfir hvers og eins.  

„Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur 

grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum 

þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga 

störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti 

hæfileika sinna.“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Allir nemendur þurfa að þekkja öryggisreglur smíðastofunnar og er það 

kennarans að fara yfir þær. Nauðsynlegt er fyrir nemendur að vita hvenær á að 



12 
 

notast við öryggisbúnað og hvernig þeir eiga að nota hann þegar þeir eru að 

vinna, vegna öryggis þeirra og heilsu. Nauðsynlegt er að ræða við nemendur um 

þau efni, innan smíðastofunnar, sem gætu verið heilsuspillandi, eins og 

frauðplast og leysiefni er tengjast lakki. Brýna þarf fyrir þeim mikilvægi þess að 

hafa glugga vel opna þegar unnið er með þessi efni því gufur gætu myndast frá 

þeim (Andrea Burgherr og Signý Traustadóttir, 2004). Vegna ótal mengunarvalda 

í umhverfi okkar er gott að koma inn fræðslu um vistvæn efni. Nemendur þurfa 

jafnframt að festa niður hluti sem þeir eru að smíða þegar það á við. Gott er að 

hengja upp veggmynd, myndrænar leiðbeiningar sem sýna þætti er tengjast 

öryggi smíðastofunnar (Andrea Burgherr og Signý Traustadóttir, 2004). 

 

Verkefnaþættirnir 

Samkvæmt Aðalnámskrá þarf að miða við skipulag kennslu i hönnun og smíði við 

áfangamarkmið Aðalnámskrár grunnskóla fyrir lok  4, 7 og 10 bekkjar. Sjö 

efnisþættir undirbyggja áfangamarkmið greinarinnar en þeim er ætlað að draga 

fram megináherslur greinarinnar. Áherslurnar sjö eru; handverk og verkstæði, 

hönnun og nýsköpun, tæknigrunnur, umhverfi, vinnuferli, einstaklingur, 

verkmenning, vinnuvernd og einstaklingsmiðað nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). 

 Þrepamarkmiðin eru safn viðfangsefna eða markmiða sem gott er að hafa 

til hliðsjónar við uppsetningu námsmats. Útkoma slíks námsmats er gott viðmið 

fyrir kennara og skóla til að athuga hvort nemandi hafi lært það sem til var 

ætlast. Slíkt námsmat gefur einnig kennaranum tækifæri til að endurskoða 

skólanámskrána og kennsluna. Þrepin eru tíu í þrepamarkmiðunum og höfð til 

viðmiðunar fyrir gerð skólanámskrá. Gert er ráð fyrir að allir skólar aðlagi þau að 

skólastarfinu. Í þrepamarkmiðunum er þó gefinn kostur á sveigjanleika sé þess 

þörf. Eru þau hugsuð sem bekkjarmarkmið, en nemendur geta fylgt öðru þrepi en 

bekkur þeirra segir til um, til dæmis gæti nemandi í fimmta bekk fylgt sjötta eða 

jafnvel þriðja þrepi. Þannig er komið til móts við þarfir og getu hvers og eins. 

 Sveigjanlegir kennsluhættir og einstaklingsmiðað nám eru stórir 

áhersluþættir í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 fyrir hönnun og smíði. Aðrir 

mikilvægir áhersluþættir eru nýsköpun og hugmyndavinna ásamt þáttum úr 
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tæknimennt (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Ný viðfangsefni undir 

handverksþáttum eru til dæmis glervinna og ferskar viðarnytjar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007).  
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Megináherslur Aðalnámskrár grunnskóla 2007 fyrir hönnun og smíði eru: 

1. Hönnun og nýsköpun 

2. Tæknilæsi 

3. Tæknigrunnur og verkstæði 

4. Handverk og verkskipulag 

5. Áhersla á einstaklinginn 

6. Útinám og ferskar viðarnytjar 

7. Sjálfbær þróun 

8. Vinnuvernd 

9. Áhersla á handverksþætti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 7-8). 

 

Hægt er að finna áhrif frá tæknimennt í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007, þar 

sem lögð er áhersla á tæknilæsi, gott verkskipulag, verkstæðisþætti og verktækni. 

Áherslan á hönnun og hugmyndavinnu nemandans er mikil í námskránni 2007 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Lögð er áhersla á að 

einstaklingurinn og þarfir hans séu í brennidepli (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2011). Mikilvægir þættir eru, útinám, sjálfbær þróun, vinnuvernd, 

endurvinnsla og ferskar viðarnytjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007). 

 

Kennsluaðferðir 

Hægt er nota margar kennsluaðferðir í hönnun og smíði. Taka þarf mið af 

getustigi nemanda, hversu umfangsmikil og flókin verkefni er verið að leggja fyrir 

hverju sinni og fyrir hvaða aldursstig. Nokkrar af þeim kennsluaðferðum sem eru 

kynntar í verkefnasafninu byggjast á því að kennarinn miðli þekkingu um 

viðfangsefnið og bendi á mismunandi útfærslumöguleika við verkefnagerðina. Í 

þessu tilfelli gæti útlistunarkennsla verið heppileg sem kennsluaðferð, en í henni 

felst sýnikennsla þar sem oft eru notaðir myndmiðlar sem hjálpargögn og bækur 

eða skoðaðir verkefnabankar. Gott er að notast við hugmyndir að verkefnum, 

dagbókagerð, verklegar æfingar og ferilmöppu sem hluta námsins. 
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Hægt er að nota margar aðferðir til að vekja áhuga nemenda á 

viðfangsefninu og  örva ímyndunarafl þeirra. Gott er að nota þankahríð, 

umræður og sýnikennslu á smíði tiltekinna hluta sem nemendur byggja svo vinnu 

sína á. Hvetja verður nemendur  óspart til að afla sér upplýsinga um 

viðfangsefnið, til dæmis á internetinu og gott er að sýna þeim sýnishorn sem 

kennarinn eða fyrri nemendur hafa gert. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

þátttöku í umræðum og þankahríðum og fá svigrúm til að spyrja spurninga er 

tengjast viðfangsefninu og velta fyrir sér efnisvali, tæknilegri útfærslu og 

lokafrágangi (Elís Þór Sigurðsson, 2006). Ákjósanlegt er að nemendur komi sér 

upp dagbók þar sem þeir skrá hugleiðingar sínar og þær upplýsingar sem þeir 

hafa aflað sér um viðfangsefnið. Í kennslunni verður að mæta einstaklingnum á 

hans forsendum, samkvæmt getu hans og vinnuhraða (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). Ef nota skal dagbók er mikilvægt að venja nemendur strax við að skrá 

upplýsingar niður, hvaðan þeir fengu munnlegar og skriflegar heimildir. Verklegar 

æfingar skapa síðan reynslu sem nemandi getur nýtt sér. Þá er honum leyft að 

reyna aðferðir sem kennarinn hefur áður sýnt og prófa síðan sínar eigin 

hugmyndir eða fara ítarlega eftir fyrirmælum frá kennaranum. Einnig er heppilegt 

að nota ferilmöppu en þá getur kennarinn og forráðamenn haft yfirsýn yfir vinnu 

nemenda, til dæmis yfir heila önn. Einnig hjálpar slík mappa kennurum að taka 

við nýjum nemendum. Þeir geta þá séð hvaða verkefni viðkomandi hefur unnið 

að og hvaða verkfæri hann hefur fengist við. Í ferilmöppuna er hægt að safna 

gögnum svo sem útskýringum af verkefnum, teikningum, verkefnalýsingum og 

þankahríðum (Elís Þór Sigurðsson, 2006). Með uppsetningu af þessu tagi hefur 

verið sýnt fram á að árangursríkasta námið á sér stað þegar nemendur útskýra 

hver fyrir öðrum samanber samvinnunám og fá tækifæri til að prófa og upplifa af 

eigin raun (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

  Raunveruleg viðfangsefni geta verið áhugaverð og eru verklegar æfingar 

gott dæmi um það. Þar sem hlutverk skólans er meðal annars að undirbúa börn 

undir líf og starf í samfélaginu þá er nauðsynlegt að þau fái að kynnast 

raunverulegum viðfangsefnum sem þau skapa sjálf og framkvæma. Dæmi um slík 

viðfangsefni gæti til dæmis verið; fullgert brúðuleikhús, með leikmunum og 

brúðum, verkefni er tengjast endurnýtingu, verkefni er auka þekkingu á umhverfi 
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nemenda og gerð kennslugagna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þarna opnast 

möguleiki á samþættingu námsgreina til að dýpka skilning nemenda á efninu.  

 

Námsmat 

Hægt er að nota margar námsmatsaðferðir við að meta nám nemenda í hönnun 

og smíði.  Mikilvægt er að kennari móti námsmat í samræmi við skólanámskrá 

hvers skóla fyrir sig, en byggi þó á þeim áherslum sem settar eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Algengast er að kennarar notist við sjálfsmat fyrir 

nemendur, símat kennara, ferilmöppu, frammistöðumat og lokamat. Sjálfsmat 

felst í því að nemandinn metur sjálfur hvernig gengið hefur í náminu. Þetta getur 

verið mikil hjálp til að þeir geri sér grein fyrir hvað betur má fara. Símat kennara 

er fólgið í því að kennari fylgist með námi nemandans eða hvort hann sé að ná 

settum markmiðum. Ferilmappa felst í því að nemandi skráir niður allt sem 

viðkemur verkefnum hans og náminu yfir önnina, í máli og myndum, og safni 

saman í möppu, sem hann svo skilar inn til einkunnar. Frammistöðumat er safn 

matsaðferða sem meta á getu nemenda við raunverulegar aðstæður. Oft eru 

gátlistar notaðir til viðmiðunar og er þá einstaklingurinn metinn samkvæmt eigin 

getu og forsendum. Í öllum tilfellum leggur kennarinn einnig mat á lokaafurð 

nemandans sem er smíðahluturinn sjálfur. Lokaeinkunnin felur síðan í sér 

samantekt á því mati sem framkvæmt hefur verið yfir önnina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 
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Dæmi um sjálfsmat nemanda 

Nemandi framkvæmir þetta mat þegar hann lýkur verkefni. 

 

Nafn: 

Verke

fni: 

 

Settu X við það sem best á við þig. 

 

Hvaða einkunn frá 0 - 10 telur þú þig eiga skilið fyrir hönnun og vinnu? 

(Vandaðir þú þig vel við gerð verkefnisins? Var útlit hlutarins á þann veg sem þú  

vildir?) 

 

 

Hvað fannst þér þú læra mest á við gerð verkefni

 

 

 Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ég vandaði mig.     

Ég var ánægð/ur með verkefnið.     

Ég nýtti tímann vel.     

Ég tek vel eftir í tímum     

Ég hjálpaði öðrum. Er hjálpsöm/samur     

Ég geng frá eftir mig. Hjálpaði til við frágang     

Ég trufla ekki aðra/gef vinnufrið     

 

 

 

 

 



 

Dæmi um símat kennara  
Þetta mat er framkvæmt nokkrum sinnum yfir önnina. Síðan er gerð samantekt í lok 

hennar og einkunn gefin nemandanum. 

 

Nafn nemanda:__________________________________Dags:__________ 

 

 

   
   

Hegðun nemanda er til fyrirmyndar       

Nemandi sýnir frumkvæði    

Nemandi fer eftir fyrirmælum    

Nemandi er samviskusamur/söm       

Nemandi sýnir áhuga við vinnu       

Góður frágangur á verkefnum hjá nemanda       

Nemandi gengur vel um       
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Hvernig nýtist verkefnasafnið 

Verkefnasafnið mun nýtast hverjum þeim sem kenna grunnskólanemendum hönnun 

og smíði. Auðvelt er að finna efni á vefnum við hæfi allra aldurshópa. Safnið nýtist 

einnig mjög vel sem hugmyndabanki fyrir smíðakennara sem og nemendum þeirra.  

Sjónræn framsetning verkefna nýtist vel þeim sem eiga erfitt með að sjá fyrir sér 

endanlega útkomu verkefnis. Leitast er við að hafa safnið fjölbreytt, skemmtilegt og að 

allir finni þar eitthvað við sitt hæfi.  

 

Hagnýting verkefnasafnsins 

Þegar kennarinn setur upp áætlun fyrir veturinn getur hann nýtt safnið og fundið þar 

verkefnahugmyndir sem hæfa viðkomandi aldri og getu einstakra nemenda. Kennarinn 

er þá kominn með viðfangsefni fyrir veturinn. Mikilvægt er þó að nýta Aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir hönnun og smíði við gerð slíkra áætlunar til að hún samræmist þeim 

markmiðum sem við eiga hverju sinni. 
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Lokaorð 

Hönnun og smíði er námsgrein sem margir nemendur hafa gaman af. Hún er 

áhugaverð og felur í sér fjölbreytni, bæði í vinnubrögðum og verkefnavali. Innan veggja 

verkgreinastofunnar geta nemendur fengið að láta ljós sitt skína í gegnum hugmyndir 

og tilraunir. 

 Miðlægur hugmyndabanki er góður valkostur þar sem ekki eru allir 

smíðakennarar með formlega menntun. Hafa ber í huga að með tilkomu nýrra 

Aðalnámskráa í gegnum árin fá nemendur ekki að nota eins margar vélar og áður fyrr 

vegna öryggisreglna. Verkefnasafn höfundar er góð viðbót við það kennsluefni sem 

áður hefur verið gefið út fyrir hönnun og smíði. Sérstaða þess er að þar er einnig að 

finna stuttar kynningar á ýmsum verkfærum sem nemendur eiga að kunna skil á við lok 

grunnskólans. Æskilegt væri að í framtíðinni gætu kennarar og nemendur sjálfir sett inn 

efni í bankann og miðlað þannig þekkingu sinni og reynslu til annarra. Á Íslandi er ekki 

mikið úrval af fjölbreyttum kennslubókum, fyrir hönnun og smíði, og því ætti slíkur 

verkefnabanki að vera kennurum og nemendum grunnskólans kærkominn.  
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