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Ágrip 

Kennsluaðferðir eru undirstöðuþáttur í allri kennslu í grunnskólum.  Þær verða að vera 

fjölbreyttar til þess að þær skili góðum árangri og góð þekking kennara á innihaldi námsins 

þarf að vera til staðar.  Til að námið verði árangursríkt er mikilvægt að kennarar kunni góð 

skil á þeim kennsluaðferðum sem þeir velja fyrir nemendur sína.   

Ritgerðin fjallar um könnun á kennsluaðferðum í hönnun og smíði.  Ætlun höfundar var 

að skoða hvaða kennsluaðferðir eru notaðar af smíðakennurum í grunnskólum á Íslandi.  

Farið verður stuttlega yfir sögu hönnunar- og smíðakennslu og innihald aðalnámskrár 

grunnskóla skoðuð.  Einnig verður fjallað um kennsluaðferðir sem notaðar voru við upphaf 

smíðagreinarinnar og áherslur aðalnámskrár grunnskóla kannaðar.  Að lokum verður fjallað 

um rannsóknina sjálfa.  

Könnunin var megindleg rannsókn sem tók til 101 hönnunar- og smíðakennara í 

grunnskólum á Íslandi.  Markmið hennar var að kanna helstu kennsluaðferðir sem notaðar 

eru í námsgreininni hönnun og smíði og athuga hvort kennarar styðjist við aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir hönnun og smíði í kennslu sinni.   

Helstu niðurstöður könnunarinnar sýna að hönnunar- og smíðakennarar nota mest 

beinar kennsluaðferðir í starfi sínu svo sem innlagnir, útskýringar og samræður við 

nemendur.  Þeir eru sáttir við kennsluaðferðir sínar og vilja helst ekki breyta miklu.  Þeir 

gætu samt hugsað sér að notast meira við útikennslu, vettvangsferðir og upplýsingatækni í 

kennslu sinni.  Kennarar eru jafnframt duglegir að nota aðalnámskrána við undirbúning 

kennslu en styðjast helst við hana að hausti þegar vetrarstarfið er undirbúið. 
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Formáli 

Frá því að ég var barn hef ég heillast bæði af listum og handverki og haft þörf fyrir að gera 

eitthvað skapandi.  Eftir að hafa unnið í mörg ár sem blómaskreytir ákvað ég að ná mér í 

frekari menntun.  Fyrir valinu varð Kennaraháskóli Íslands þar sem ég valdi mér kjörsviðið 

hönnun og smíði.   

Í vettvangsnámi mínu hef ég heimsótt marga skóla og kennt námsgreinina hönnun og 

smíði.  Eftir að hafa fylgst með kennslu í greininni fór ég að velta fyrir mér gildi þeirra 

kennsluaðferða sem eru notaðar.  Um leið vaknaði áhugi minn á að  kanna hvernig kennarar 

nota þær í skólastarfi.  

Ég vona að rannsóknin verði gagnleg fyrir starfandi smíðakennara til að hjálpa þeim að 

þróa kennsluhætti sína og stuðla að framþróun í greininni.  Ég vil þakka Gísla Þorsteinssyni 

dósent, leiðbeinanda mínum, fyrir góða leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar.  Einnig vil ég 

þakka foreldrum mínum fyrir mikla þolinmæði, hjálp og stuðning í gegnum öll háskólaárin og  

börnin mín fá einnig ómældar þakkir fyrir alla sína þolinmæði.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri.  Ég hef kynnt mér siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund.  Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag.  Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Akranesi, 12. apríl 2014  

 

 

      _______ ____________________________________________   
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1 Inngangur 

Notkun viðeigandi kennsluaðferða er þýðingarmikill þáttur í skólastarfi.  Nauðsynlegt er að 

kennari noti fjölbreyttar kennsluaðferðir og kunni að beita þeim með markvissum hætti til 

þess að  kennslan verði árangursrík. 

 Mikilvægt er að velja viðeigandi kennsluaðferðir miðað við aðstæður hverju sinni. 

Kennarar verða að gera sér grein fyrir að kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið 

þeirra mismunandi.  Einnig henta kennsluaðferðir einstökum kennurum misvel. 

Ritgerðin skiptist niður í þrjá meginhluta.  Fyrsti hlutinn fjallar um upphaf smíðakennslu á 

Íslandi, en í honum verður saga námsgreinarinnar, hönnunar og smíði, á Íslandi rakin og gerð 

grein fyrir aðalnámskrágrunnskóla fyrir hönnun og smíði.  Fjallað verður um þætti eins og 

hæfnisviðmið og gildi og megin tilgang list- og verkgreina.  Annar hlutinn fjallar um 

kennsluaðferðir sem notaðar eru við kennslu í námsgreininni hönnun og smíði. Þar verður 

reynt að skilgreina hugtakið kennsluaðferð ásamt því að fjalla um þær kennsluaðferðir sem 

notaðar voru í upphafi smíðakennslu á Íslandi.  Einnig verður lauslega fjallað um þær aðferðir 

sem kennarar notast við í dag og nokkrar rannsóknir.  Þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um 

könnun á kennsluháttum í námsgreininni hönnun og smíði.  Í ritgerðinni er svo að lokum 

leitast við að svara við rannsóknarspurningunni:  Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í 

íslenskum skólum í námsgreininni hönnun og smíði og styðjast kennarar við aðalnámskrá í 

kennslu sinni?  
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2 Upphaf smíðakennslu á Íslandi 

Á nítjándu öld komu upp hugmyndir í Evrópu um hagnýtingu handverks sem þáttar í 

alþýðumenntun á grundvelli almennra uppeldislegra markmiða.  Þetta var á tímum 

iðnbyltingarinnar sem skapaði þörf fyrir nýja þekkingu og leikni hins vinnandi manns.  Á sama 

tíma efldist því iðnmenntun.  

Sú stefna að nýta handverk sem þátt í alþýðumenntun fékk heitið Slöjd. Hugmyndafræði 

slöjdstefnunnar var upphafið að kennslugreininni hönnun og smíði á Íslandi.  Upphafleg 

merking slöjd er ,,lagtækur‘‘ eða ,,hagur‘‘ og vísar hún til handverks ( Brynjar Ólafsson og 

Gísli Þorsteinsson, 2012).  Samkvæmt Den danske ordbog ( Hjorth og Kristensen, 2003-2005) 

dregur hugtakið slöjd upprunalegu merkingu sína af fornnorræna orðinu slægr sem þýðir 

snjallur, séður slægvitur, lymskur, lymskulegur eða undirförull.  Markmið slöjdsins var að 

þroska einstaklinginn og gera hann að betri samfélagsþegni í gegnum verklega framkvæmd í 

skólastarfi (Jón Þórarinsson, 1891).   

Helstu frumkvöðlar slöjdsins á Norðurlöndum voru Uno Cygnæus frá Finnlandi, Otto 

Salomon frá Svíþjóð og Aksel Mikkelsen frá Danmörku.  Kennsluaðferðir þeirra og 

verkefnaáherslur voru þó mismunandi.   

Skóli Salomons varð fljótlega vinsæll.  Hann var í upphafi aðeins fyrir verðandi kennara í 

Suður- Svíþjóð, en breyttist fljótlega í alþjóðlega þjálfunarmiðstöð fyrir handmenntakennara 

(Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2012).  Aðferðir Salomons höfðu mikil áhrif á upphaf 

smíðakennslu á Íslandi enda sóttu margir íslenskir kennarar skóla hans.  Kenningar Otto 

Salomon voru undir sterkum áhrifum frá heimspekingunum Pestalozzi, Rousseau og Fröbels 

og nýtti hann margar hugmyndir þeirra til að þróa sínar eigin kenningar og kennsluaðferðir, 

sem síðar voru notaðar til að kenna handverk í alþýðuskólum í Svíþjóð.  Salomon lagði 

áherslu á að allir leiðbeinendur ættu að hljóta góða þjálfun í kennsluaðferðum og vera 

uppeldislega sinnaðir.  Ennfremur átti handverk að vera þáttur í almennri menntun 

nemenda, bæði drengja og stúlkna (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Í 

kennslufræðum  Salomons var barnið miðdepillinn og kennslan stuðningur við heildstæða 

þróun allra hæfileika þess.  Salomon lagði áherslu á mikilvægi þess að kenna 

grundvallarþekkingu og færni í upphafi námsins til þess að gera frekari þróun einstaklingsins 

mögulega sem síðan myndi seinna meir gera hann að góðum borgara (Brynjar Ólafsson og 

Gísli Þorsteinsson, 2011).                                                                        

Í kennsluaðferðum Salomons voru vinnuferlar mikilvægir þættir.  Honum fannst 

mikilvægt að greina þá og nota þegar kennari gæfi fyrirmæli og leiðbeiningar til nemanda.  
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Þrjú grundvallaratriði einkenndu aðferðir hans en þau voru: smíði nytsamra hluta, greining 

vinnuferla og kennsluaðferðin (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). 

Vilhjálmína Þórunn Oddsdóttir frá Grindavík var fyrsti íslenski kennarinn sem menntaði 

sig í uppeldismiðaðri smíði.  Jafnframt var Vilhjálmína fyrsti Íslendingurinn til að njóta 

leiðsagnar Ottos Salomons.  Vilhjálmína stundaði nám við kennaraskóla Salomons í Naas árið 

1889.  Nám hennar byggðist á gerð þrjátíu líkana úr verkefnaröð sem talin voru henta fyrir 

kvennaskóla.  Henni tókst misvel að komast í gegnum öll verkefnin en lauk náminu með 

prýði.  Vilhelmína hóf störf hjá Kvennaskólanum Vinaminni 1891 þegar hún kom heim til 

Íslands að loknu námi.  En skólinn varð ekki langlífur og þurfti að loka honum eftir aðeins eitt 

ár vegna fjárskorts, þar sem skólagjöld stóðu ekki undir rekstrinum.  Vegna fátæktar og 

fjárhagsörðugleika fluttist hún ásamt fjölskyldu sinn til Vesturheims árið 1894 (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2012). 

Jón Þórarinsson er talinn vera upphafsmaður skólaiðnaðar á Íslandi, en hann og 

Guðmundur Finnbogason sýndu handmenntun mikinn áhuga eftir að hafa ferðast um 

Norðurlöndin og kynnt sér skólamál um aldamótin 1900.  Þeir lögðu mikla áherslu á 

uppeldislegt gildi handmenntakennslu í ritum sínum og gerðu skýran greinarmun á 

skólaiðnaði og heimilisiðnaði (Brynjar Ólafsson,2009 ).  Jón gaf uppeldisstefnunni Slöjd 

nafnið skólaiðnaður til að aðgreina hana frá heimilisiðnaði og vildi með því undirstrika 

uppeldisfræðilegt gildi smíðakennslunnar.  Jón Þórarinsson sagði markmið skólaiðnaðar vera 

að veita nemendum andlegt og líkamlegt uppeldi og stuðla að almennum þroska þeirra.  

Honum fannst einnig æskilegt að stúlkur fengju smíðakennslu og með tilkomu 

skólaiðnaðarins væri kominn tími til að útrýma þeirri hugsun að stúlkur ættu einungis að 

sinna hefðbundnum kvennaverkum þessa tíma.  Hann taldi einnig að munurinn á 

karlmannsverkum og kvenmannsverkum mundi minnka ef kynin væru saman í skóla og ynnu 

sömu vinnu en þá fengju konur meiri trú á eigin getu ( Jón Þórarinsson, 1891).  Aftur á móti 

voru meginmarkmið heimilisiðnaðar að verða sjálfbjarga, kunna til hagnýtra verka og geta 

aflað heimilinu tekna (Halldóra Bjarnadóttir, 1912; Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2011). 

 

2.1 Þróun smíðakennslu í grunnskólum á Íslandi árin 1907 - 1999 

Árið 1907 voru fyrstu lög um fræðslu barna sett á Alþingi og fyrsta námskrá landsins kom út 

árið 1929.  Það var þó ekki fyrr en árið 1936 sem lög um barnafræðslu voru sett á laggirnar 

og handmenntir urðu að skyldunámsgrein.  Þá var skylda að kenna öllum börnum, sem náð 

höfðu 14 ára aldri, einhvers konar tilsögn í handiðju (Lög um fræðslu barna, nr. 94/1939).  
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Árið 1948 voru gefin út drög að námskrá fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla en þá 

voru handmenntir kynjaskiptar og skipt í handavinnu stúlkna og skólasmíði drengja.  Stúlkur 

áttu að læra að sauma og drengir að smíða (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011 ). 

Samkvæmt námskránni áttu drengir á aldrinum 10 - 12 ára að læra sögun, neglingu, heflun 

og fleira.  Þeir áttu að vinna eftir viðurkenndum vinnuaðferðum og tileinka sér réttar 

vinnustellingar (Fræðslumálastjórnin, 1948).  Upp úr 1970 komu fram kröfur um jafnrétti 

kynjanna.  Þjóðfélagið var að breytast, verkaskipting milli karla og kvenna að hverfa og konur 

farnar að fara í ríkara mæli út á vinnumarkaðinn (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2011).  

Námsgreinin smíði tók miklum breytingum með aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi 

1977, en þá voru hannyrðir og smíði í fyrsta sinn skylda fyrir bæði kynin.  Helstu markmið 

greinarinnar voru þá að efla og byggja upp hæfileika nemandans og þroska, ásamt því að 

kenna honum fjölbreytt vinnubrögð svo sem rétta beitingu verkfæra og viðeigandi 

efnisnotkun (Menntamálaráðuneytið, 1977).  Ekki voru gerðar miklar breytingar með nýrri 

námskrá sem kom út árið 1989.  

Árið 1999 urðu afgerandi breytingar á námsgreininni.  Þá kom út ný námskrá sem 

tilheyrði nýju námssviði upplýsinga- og tæknimennta.  Meginmarkmið hennar var að efla 

tæknilæsi almennra borgara í samfélagi nútímans.  Þessu námssviði tilheyrðu 

námsgreinarnar upplýsingamennt, nýsköpun og hagnýting þekking, tölvunotkun í grunnskóla 

og hönnun og smíði sem var þá nýtt heiti greinarinnar (Menntamálaráðuneytið, 1999).  Nýja 

námsgreinin hönnun og smíði byggðist á hugmyndum um nýsköpun, tæknilæsi og hönnun.  

Hún varð að skyldunámsgrein fyrir 1. - 8.  bekk og boðið var upp á val fyrir 9. og 10. bekk.  

Meginmarkmið námsgreinarinnar var að þroska með nemandanum tæknilæsi og hæfileika 

hans til að hanna og finna tæknilegar lausnir á vandamálum hversdagsins (Brynjar Ólafsson 

og Gísli Þorsteinsson, 2011).   

Ekki voru allir smíðakennarar sáttir við þessar breytingar á námskránni frá 1999.  

Smíðakennurum fannst of langt vikið frá fyrri námskrá en margir þeirra höfðu takmarkaða 

þekkingu, færni og áhuga til að kenna tæknimennt í þessari mynd.  Ýmis tæknileg 

viðfangsefni, sem til dæmis tengdust rafeindatækni og vélrænni högun, vöfðust fyrir þeim.  

Vegna þessarar óánægju var skipaður starfshópur árið 2005 til þess að endurskoða 

aðalnámskrá grunnskóla og leitaði hann álits Félags íslenskra smíðakennara.  Helstu 

niðurstöður voru þær að draga þyrfti úr áherslum á tæknimiðuð viðfangsefni og efla þætti 

eins og vinnuvernd og áhersluna á sjálfbæra þróun í hönnun verkefna (Brynjar Ólafsson  og 

Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Ný aðalnámskrá grunnskóla var gefin út 2007.  Í þessari námskrá var lögð áhersla á 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti.  Hugmyndavinna og nýsköpun voru enn 
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mikilvægir þættir ásamt þáttum úr tæknimennt.  Nýir handverksþættir komu jafnframt til 

sögunnar svo sem ferskar viðarnytjar og glervinna.  Einnig bættist við útinám og sjálfbær 

þróun.  Það má glögglega sjá í markmiðum námskrárinnar að fyrri gildi slöjdsins  voru 

endurvakin.  Námsgreinin var gerð að sjálfstæðu námsviði og þar með greind frá 

upplýsingamennt (Menntamálaráðuneytið, 2007).   

  

2.2 Núverandi aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði 

Ný aðalnámskrá tók gildi 2011.  Þá voru gerðar tvær grundvallabreytingar.  Fyrst er að nefna 

að nú eru list- og verkgreinar saman í námssviði og með jafnt vægi innan heildartíma 

sviðsins.  Til listgreina teljast tónmennt, sjónlistir (myndmennt) og sviðslistir (leiklist og dans), 

en til verkgreina teljast hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði 

(Menntamálaráðuneytið, 2011; Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009). 

Hver grein á að fá um 346 mínútur yfir veturinn sem telst ekki mikill tími. Ef miðað er til 

dæmis við að hönnun og smíði sé kennd í 1. - 8. bekk þá ætti hver nemandi að fá 43,3 

mínútur á viku allan veturinn eða um eina kennslustund á viku sem samsvarar tveimur 

kennslustundum á viku hálfan veturinn.  Val í 9. - 10. bekk er tekið af sérstökum kvóta 

(Menntamálaráðuneytið, 2011).  Menntamálaráðuneytið setur upp ákveðnar reglur um hvað 

skuli kennt en misbrestur getur orðið á að því sé fylgt eftir.  Sumar list- og verkgreinar fá 

meiri tíma á meðan aðrar fá minni tíma, ástæður geta verið ýmsar, til dæmis skortur á 

fagreinakennurum, ónóg eða mjög góð kennsluaðstaða, áherslur einstakra skóla og skipulag 

skólastarfs (Brynjar Ólafsson, 2009).   

Önnur mikilvæg breyting sem tengist aðalnámskránni er aukin áhersla á mikilvægi 

verklegrar kennslu og jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. Ýmis rök mæla með aukinni 

áherslu á handmenntir í skólum sem því miður hefur ekki orðið að veruleika og telst mjög 

umhugsunarvert og er jafnvel áhyggjuefni (Brynjar Ólafsson, 2009). 

Grunnskólar eiga að bjóða upp á verk- og listnám ásamt bóknámi sem þýðir að 

stjórnendur mega ekki fella niður kennslu í hönnun og smíði til að spara eða til að koma öðru 

námi að:  

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt lögum 

eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum, bæði bóklegu námi, verk- 

og listnámi og sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar... 

(Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 31)  
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Þegar skólastarf er skipulagt er mikilvægt að gæta þess að jafnvægi sé á milli bóklegs náms 

og verklegs og nálgast á hverja námsgrein með verklega þætti í huga:  

Bæði hugur og hönd hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar nemandi eflir með 

sér alhliða þroska. Þess skal gætt að ekki halli á verklegt nám þegar skólastarf er 

skipulagt. Þetta á bæði við um hlutfall bóklegra og verklegra greina en einnig um 

vinnulag og viðfangsefni innan hverrar námsgreinar frá upphafi til loka 

grunnskóla. (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 36) 

Seinni hluti aðalnámskrár 2011 kom út 2013 en henni var bætt við almenna hluta 

námskrárinnar sem heitir nú Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 2011 og greinasvið 

2013.  Hún skiptist í 9 kafla og í þeim er fjallað um menntagildi og megintilgang námsins, 

hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat (Menntamálaráðuneytið, 2011)  

 

2.3 Hæfniviðmið fyrir hönnun og smíði samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla   

Í hönnun og smíði er lögð áhersla á  að nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni í 

að smíða hluti með fjölbreyttum efnum, verkfærum og tækni.  Mikilvægt er að hann öðlist 

þekkingu og færni sem hann getur yfirfært á starfsvettvang, tómstundir eða heimilishald.  

Nemandinn á að vera virkur í hönnun og mótun hluta miðað við notkun þeirra.  Inn í 

ofangreint fléttast einnig áhersla á nýsköpun og hagnýtingu þekkingar.  Nemandinn getur 

þannig haft áhrif á umhverfi sitt og er um leið hvattur til að sýna umhverfinu nærgætni og 

virðingu.  Í hönnun og smíði fléttast saman læsi, sköpun og sjálfbærni á áþreifanlegan hátt 

sem hjálpar nemandanum að skilja merkingu þessara hugtaka.  Kennarar sem hafa 

möguleika eru hvattir til að nýta sér efni úr nærumhverfinu og nýta íslenska skóginn þar sem 

þess er kostur.  Nemandinn öðlast einnig innsýn í heim tækninnar sem eykur skilning og læsi 

á hið manngerða umhverfi (Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 156).  

Hæfniviðmiðunum í hönnun og smíði er skipt upp í þrjá flokka sem eru 

megináherslusvið greinarinnar.  Þessir flokkar eru handverk, hönnun og tækni og umhverfið.  

Markmið handverks er að miða að því að efla verkvit, færni í notkun verkfæra og þekkingu á 

efnum.  Mikilvægt er að nemendur geti gert sér grein fyrir hvenær frágangur telst vandaður.   

Undir hönnun og tækni falla markmið er lúta að hönnun, því að efla skilning nemenda 

á hönnunarferli, skipulagningu verka, verkefnavinnu og gerð áætlana.  Áhersla er einnig lögð 

á að efla tæknilegt innsæi nemenda og skilning.  Eitt af markmiðum námsins er einnig að 

miða að því að efla skilning nemenda í gegnum verklega framkvæmd og tengsl þess við 
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umhverfið.  Einnig er mikilvægt að nemendur þekki hugtakið vinnuvernd og læri rétta notkun 

á hlífðarbúnaði (Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 156).  

 

2.4 Um gildi og megintilgang list- og verkgreina samkvæmt aðalnámskrá  

Manninum hefur verið eðlilegt frá örófi alda að geta tjáð sig á listrænan hátt með handverki, 

hreyfingu, leik og tónum og má finna afrakstur þess víða í lista- og hönnunarsögunni.  

Einstaklingar þurfa að  gera sér grein fyrir og vera meðvitaðir um þessi mótunaröfl innan 

hvers samfélags til þess að geta notið listar og hönnunar á uppbyggjandi hátt.  

Hönnun og smíði er frekar ný námsgrein í íslensku skólakerfi en hefur samt sem áður 

endurvakið umræðuna um gildi uppeldismiðaðs handverks sem þáttar í alþýðumenntun.  

Mikilvægt er að halda þessari umræðu gangandi svo að hægt sé að varðveita hin 

upprunalegu gildi, Sljödstefnunnar, sem enn eiga erindi til samtímans sem gæti stuðlað að 

frekari þróun námsgreinarinnar hönnun og smíði (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2011).  Ýmsir rannsakendur sem hafa fjallað um list- og verkgreinar hafa óskað eftir frekari 

skilgreiningu og rannsóknum á kennslu og gildi þessara greina í skólakerfinu.  Jón Torfi 

Jónsson (2001) telur að sterk hefð bóklegs náms geri list- og verkgreinum erfitt fyrir og 

bendir á að rökstuðningur fyrir gildi greinarinnar sé óljós og ósamstæður og kallaði á frekari 

rannsóknir sem staðfesta þau (Arngunnur Hafstað Sigurþórsdóttir, 2013).     

Í list- og verkgreinum fá nemendur að kynnast eigin menningararfi og verklagi fyrri tíma, 

ásamt því að kynnast öðrum menningarheimum, skoða sögu þeirra og auka þannig 

umburðalyndi og skilning á margbreytileika heimsins.  List- og verkgreinar eru vettvangur 

menntunar til sjálfbærni og stuðla þannig að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð 

nemenda sem er grunnur að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins.  Nemendur 

þroska með sér sjálfstætt gildismat þar sem lögð er áhersla á að kynnast og njóta lista og 

verkmenningar. Þeir geta einnig haft áhrif á umhverfi sitt og tekið þátt í að móta 

menninguna í gegnum skapandi starf og lausnaleit (Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 140).  

Allir hafa hæfileika til að skapa.  Nemendur í list- og verkgreinum fá tækifæri til að 

þroska þennan hæfileika og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk.  Þeir fá tækifæri 

til að virkja og efla ímyndunarafl sitt, læra að taka eigin ákvarðanir þar sem þeir vega og 

meta mismunandi kosti og sjá afleiðingar af vali sínu.  Nemendur þroskast í gegnum 

samvinnu við aðra nemendur, efla sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og finna hæfileikum sínum 

farveg (Menntamálaráðuneytið,2013, bls. 140).   

Daglegt líf okkar mótast af listum og handverki en oft á tíðum erum við ekki meðvituð 

um tilvist þeirra og áhrif.  Í grunnskóla geta list- og verkgreinar hjálpað nemendum til að gera 

sér grein fyrir hvar áhugi þeirra liggur og hæfileikar.  Listir og verkþekking eru mikilvægir 
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þættir í atvinnulífinu.  Því er nauðsynlegt  að nemendur geti tengt nám í list- og verkgreinum 

við þá fjölmörgu atvinnumöguleika sem bjóðast í samfélaginu.  Framfarir á sviði tækni og 

vísinda hafa verið byggðar á þekkingu og færni sem eiga rætur í verkmenningunni.  Þótt 

nútímatækni hafi leyst manninn af hólmi við ýmis störf er þekking á verkaskiptingu, 

verkferlum, táknfræði og skipulagi nauðsynleg undirstaða tæknilegrar og listrænnar þróunar. 

(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 141).  

 Megintilgangur nemenda í list- og verkgreinum í grunnskóla er að kynnast fjölbreyttum 

vinnuaðferðum, þar sem nemandinn þarf að reyna á sköpunarkraft sinn, samhæfingu hugar, 

hjarta og handar, verkkunnáttu og margs konar ólíkar tjáningarleiðir.  Einnig fá þeir tækifæri 

til að skapa hluti í handverki og tengja þannig milli hugmyndavinnu og verklegrar 

framkvæmdar.  Allir þessir hlutir auka á hæfni fólks og þroska til að tengja milli 

hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og takast á við síbreytilegan heim á gagnrýninn, 

persónulegan og skapandi hátt.  Þannig stuðlar jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms að 

jafnrétti nemenda til að finna hæfileikum sínum farveg (Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 

141).    
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3 Um kennsluaðferðir í hönnun og smíði   

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirson er kennsluaðferð skilgreind:         

,,Það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt". (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 9).  Samkvæmt þessari skilgreiningu Ingvars beitir kennarinn 

nokkrum kennsluaðferðum í hverri kennslustund sem geta varað í mislangan tíma.  

Við undirbúning kennslu er val á kennsluaðferðum ein afdrífaríkasta ákvörðun sem 

kennari tekur.  Mikilvægt er að kennarar þekki mismunandi kennsluaðferðir og hafi kynnt sér 

þær vel áður en þeir hefja undirbúning kennslu.  Kennsluaðferðir virðast henta kennurum 

misvel og þær hafa allar bæði kosti og galla.  Kennsluaðferðir byggja á ólíkri hugmyndafræði 

og hafa mismunandi markmið.  Flestar aðferðir má útfæra margvíslega og á ólíka vegu.  

Þegar kennari velur sér kennsluaðferð er mikilvægt fyrir hann að vita að hverju hann 

stefnir og hver markmið hans eru til að ná tilteknum árangri hjá nemendum.  Því er 

mikilvægt að hann þreifi sig áfram og reki sig á.  Einnig er mikilvægt að muna að mismunandi 

kennsluaðferðir henta ólíkum nemendum og mikilvægt að þeir fái að kynnast því að læra 

með mismunandi aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

,  

3.1 Kennsluaðferðir í upphafi smíðagreinarinnar 

Þær kennsluaðferðir, sem aðallega var stuðst við í upphafi námsgreinarinnar, höfðu verið 

þróaðar af frumkvöðlum slöjdsins á Norðurlöndum (Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson, 

2013).  Árið 1890 byrjaði Jón Þórarinsson að kenna uppeldismiðaða smíði á Íslandi við 

Alþýðu- og gangfræðaskólann í Flensborg.  Jón studdist við aðferðir Mikkelsens í 

Kaupmannahöfn en hann hafði numið við skóla hans (Jón Þórarinsson, 1891).  Eingöngu var 

þar lögð stund á trésmíði.  Sögin og hefillinn voru aðalverkfærin og bannað var að útmá 

rispur með sandpappír eða þjölum.  Hópæfingar voru iðkaðar meðal nemenda til að æfa 

notkun verkfæra og þjálfa líkamann.  Til að mæta þörfum ólíkra nemenda var 

kennsluáætlunin sveigjanleg (Bennett,1937).  Öllum bekknum var kennt saman og einnig 

einstökum nemendum.  Kennslan miðaðist við áhuga nemanda og vegna þess voru 

smíðaverkefnin hlutir úr daglegu lífi.  Þegar kennarinn kenndi öllum bekknum sýndi hann 

hlutinn sem búið var að ákveða að smíða og útskýrði gerð hans.  Einnig teiknaði hann 



16 

verkefnið á töfluna og áttu nemendur síðan að teikna þau í minnisbækur (The Danish slöjd 

guide, 1893).  

Matthías Þórðarson kenndi fyrstur manna smíði í Kennaraskólanum þegar hann var 

stofnaður 1908.  Matthías kenndi samkvæmt kennslufyrirkomulagi Salomons.  Bókin 

Smíðareglur við skólasmíði eftir Matthías kom út árið 1908 og var hún notuð til stuðnings við 

kennsluna (Smíðareglur við skólasmíði, 1908).  Bókin er þýðing á fyrri hluta verkefnabókar 

Salomons, sem hann gaf út árið 1902.  Í henni eru tuttugu verkefni fyrir byrjendur. 

Undirstaða kennslunnar var byggð á æfingakerfi Salomons og hugmyndafræði 

uppeldismiðaðra handmennta (slöjd).  Tillit var  tekið til mismunandi getu nemenda og 

vinnuhraða í kennslunni.  Skipuleg röð verkefna átti að þjálfa handverksleikni og stuðla að 

alhliða þroska nemendanna (Salomon, 1902).  Hver nemandi fékk að vinna á eigin hraða og 

gat hann þannig tekið framförum frá einu viðfangsefni til annars.  Nemendur unnu frá hinu 

einfalda til hins flókna og áfram þar sem frá var horfið frá fyrra ári (Kennaraskólinn í 

Reykjavík, 1909–1942).  Ekki mátti hægja á duglegum nemendum til samræmis við 

nemendur sem unnu hægar (Salomon, 1902).   

 

3.2 Úr námskrá list- og verkgreina 

Möguleikum list- og verkgreina má skipta í tvennt.  Annars vegar er talað um nám í 

greinunum sjálfum og hins vegar að list- og verkgreinar séu samþættar öðru námi.  

Kennsluhættir eiga að mótast af vinnulagi hverrar greinar og nemendur eiga að geta tekist á 

við skapandi viðfangsefni er byggja á hagnýtum lausnum og fagurfræðilegum útfærslum 

(Menntamálaráðuneytið, 2011).  Þekkingaröflun, hugmyndavinna, verkleg framkvæmd, 

greining og umræða eru þættir sem hugmyndafræði list- og verkgreina byggir á. Hæfniviðmið 

eru einnig grunduð á þessum fjórum þáttum:  

 Þekkingaröflun og hugmyndavinna snýr að undirbúningsvinnu og tækniþjálfun. 

Nemendur viða að sér upplýsingum og efni, kanna, rannsaka, prófa, ímynda sér, læra 

tækni, forma, taka áhættu sem skerpir eigið þor og traust bæði til viðfangsefnisins og 

eigin hugmynda.  

 Framkvæmd felur í sér að nemendur beita aðferðum þar sem þeir umbreyta, túlka, 

flytja, sýna, prófa, forma og framleiða. 

 Greining felur í sér að nemendur dýpka skilning sinn og upplifun með umræðu, 

tjáningu og mati. Nemendur greina, yrða,meta, virða, gagnrýna, bera saman, 

túlka, ígrunda og rannsaka.  
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 Samhengi felur í sér að setja ferlið í sögulegt, menningarlegt, persónulegt og 

félagslegt samhengi. Nemendur, yrða,meta, ígrunda, skipuleggja/ 

endurskipuleggja, smíða kenningar, þroskast og breytast. 

                                                            (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls 161). 

 

Ofantaldir fjórir þættir fela í sér kerfisbundna þjálfun sem reynir á ólíka þætti í mismiklu 

mæli eftir eðli verkefna.  Þannig geta nemendur aflað sér þekkingar og notað öll skilningarvit 

sín í gegnum hlustun, lestur, skoðun, hreyfingu, leik, tjáningu, efniskönnun, lykt og smökkun 

og prófað sig áfram með hugmyndir sínar.  Þannig eiga nemendur að geta þróað hugmyndir 

byggðar á þekkingu á fjölbreyttan hátt, þjálfast í að koma þeim í verk og koma þeim á 

framfæri við ýmis tækifæri undir leiðsögn kennarans.    

Hlutverk list- og verkgreinakennara er að styðja nemandann  við að þróa hugmyndir 

sínar og tileinka sér rétt verklag við hæfi, þjálfa hann í skapandi, greinandi og túlkandi 

vinnubrögðum og raungera hugmyndir sínar (Menntamálaráðuneytið, 2011).  Mikilvægt er 

að aðstoð og þekking sé fyrir hendi í skólanum, sem felst í stærð nemendahópa.  Nemendum 

þarf að veita verklega og listræna þjálfun, þroska samvinnu nemenda, sjálfstæð vinnubrögð, 

fjölbreyttar vinnuaðferðir, gagnaöflun og koma hugmyndum í verk.  

Hæfniviðmið og námsmatsviðmið geta virst of sértæk í smærri skólum en með 

ákveðnum kennsluháttum er hægt að ná þeim öllum hvort sem kennt er í tímakennslu eða 

lotum.  Því er mikilvægt að kennsluhættir mótist af virkni og sköpun þar sem verkefni 

nemenda eru áþreifanleg afurð og unnin út frá vinnulagi hverrar greinar.   

Til að dýpka námið þarf að samþætta list- og verkgreinar með öðrum bóklegum 

verkefnum.  Misjafnt er hvaða kennsluhættir og námsmatsaðferðir eru notaðir hverju sinni.  

Endurgjöf kennara þarf að vera leiðbeinandi, regluleg og markviss svo hún leiði til framfara 

nemandans (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

 

3.3 Helstu kennsluaðferðir í hönnun og smíði  

Margar góðar kennsluaðferðir finnast í hönnun og smíði, en fyrst og fremst þarf að huga að 

hverjum og einum nemanda, getustigi hans og aldri.  Kennarinn þarf að koma með góða 

kveikju í upphafi tímans til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu og örva ímyndunarafl 
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þeirra.  Í þessum kafla verður fjallað um helstu kennsluaðferðir sem spurt var um í 

spurningakönnuninni.  

Bein kennsla er þegar kennarinn miðlar frá sér og nemendurnir hlusta.  Ingvar 

Sigurgeirsson kallar þessa aðferð útlistunarkennslu í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. 

Útlistunarkennsla er mjög vinsæl aðferð í kennslu á hönnun og smíði.  Kennarinn kemur með 

innlagnir í formi smá fyrirlesturs, sýnir ákveðin vinnubrögð og útskýrir aðferðir.  Samt er 

hætta á að kennarinn ofmeti kunnáttu nemandans um hvernig hann sér eða skilur verkefnið.  

Því er mikilvægt að kennarinn gangi út frá því að nemandinn viti lítið um verkefnið.  

Nemandanum þarf að kenna stig frá stigi með því að útskýra hugtök og nefna öll þau áhöld 

og efni sem koma við sögu kennslunnar.  Nemendur þurfa að skilja þær reglur, hugsun eða 

lögmál sem liggja að baki því sem þeir eru að fylgjast með (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  Bein 

kennsla yfir allan hópinn með samræðu við nemendur er aðferð sem ýtir undir hugsun 

nemenda um viðfangsefnið og auðveldar þeim að skilja tilgang þess. 

Samræðuaðferð er skipt upp í fjóra áfanga, upphaf, reglur og útskýringar, könnun 

málsins og niðurlag.  Oftast er notuð kveikja í upphafi til að koma umræðum af stað.  

Mikilvægt er að hafa góða kveikju.  Kveikja er aðferð sem kennari notar til að draga athygli 

nemenda að viðfangsefninu.  Gera verður nemendum grein fyrir reglum sem kennari vill hafa 

í kringum umræðuna og mikilvægt er að kennarinn gangi úr skugga um að nemendur skilji 

ákveðin hugtök eða hugmyndir kennarans.  Aðalumræðan er þegar kennarinn varpar fram 

spurningum eða notar aðrar aðferðir til að vekja nemendur til umhugsunar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009).  Góð umræða í kringum verkefnið gefur nemendum tækifæri til að 

spyrja spurninga, velta fyrir sér tæknilegri útfærslu, efnisvali og lokafrágangi (Elís Þór 

Sigurðsson, 2006).  Í lok umræðunnar er niðurstöðum safnað saman.  Mikilvægt er að 

nemendur skilji hvernig umræðan tengist námi þeirra og þeim markmiðum sem sett hafa 

verið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Vinnubækur og verkefnabækur flokkast undir þulunám og þjálfunarnám sem lesa má 

um í bók Ingvars Sigurgeirssonar.  Þegar talað er um vinnubókarkennslu sem kennsluaðferð 

er átt við kennslu sem fjallar að mestu leyti um verkefni í vinnubókum.  Vinnubókaræfingar 

eru oft auðveldar nemendum þar sem þeir þurfa að fylla upp í auðar línur í vinnubókinni sem 

getur jafnvel haft þau áhrif að þeir skilji ekki almennilega til hvers er ætlast af þeim eða hafa 

ekki fullan skilning á verkefninu.  Því fylgir líka kostur að nota vinnubækur.  Kennarar eiga 
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auðvelt með að sjá hvernig nemendum miðar í náminu.  Mikilvægt er að kennarar, sem nýta 

sér vinnubækur, gangi úr skugga um að nemendur skilji verkefnin og geti leyst þau sjálfir 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Skrifleg verkefni eða æfingar eru líklegast með algengustu kennsluaðferðum í 

grunnskólum á Íslandi.  Kennarinn mætir oft með ljósrit af verkefnum eða skrifar þau upp á 

töflu sem nemendur eiga síðan að svara.  Nemendur glíma síðan við úrlausnir og kennarinn 

aðstoðar eftir þörfum þeirra, gengur á milli eða lætur þá koma til sín að kennaraborðinu 

(Ingvar Sigurgeirsson,1999). 

Hópavinna er kennsluaðferð þar sem nemendur vinna saman í hópum og leysa saman 

tiltekin viðfangsefni, en ekki hver einstaklingur fyrir sig.  Hópavinna er góð og þjálfar 

nemendur í samvinnu, sem er góður undirbúningur fyrir lífið.  Samvinna er það þegar 

blandaður hópur nemenda vinna að sameiginlegu markmiði með sameiginlega ábyrgð á 

árangri hvers og eins.  Í hópavinnu geta nemendur skipt með sér verkum, þannig að 

nemendur geta spreytt sig á mismunandi hlutverkum.  Nemendur geta lært mikið hver af 

öðrum og þurfa að læra að taka tillit til annarra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Útikennsla og vettvangsferðir eru kennsla sem fer að hluta til eða öllu leyti fram utan 

skólastofunnar.  Nemendur fara út með afmörkuð verkefni og leysa þau eftir mismunandi 

aðferðum sem kennari hefur skipulagt og ákveðið.  Nemendur læra um umhverfið sitt, fá 

meiri hreyfingu, félagsskap, grenndarkennslu og stórkostlega náttúrupplifun.  Nemendur 

læra að nota öll skilningsvit.  Þeir þurfa að læra að taka vel eftir, hlusta vel, finna lykt og 

snerta með fingrunum.  Nemendur læra að tengjast náttúrunni og nánasta umhverfi á 

sérstakan hátt (Gilbertson, ofl., 2006).  

Að nota tölvur við kennslu í skólum hefur aukist mjög síðustu árin og þróunin á því sviði 

er mjög hröð.  Komin eru á markað ýmis forrit sem kennarar geta tileinkað sér í kennslu 

sinni.  Mikilvægt er að kennarar tileinki sér þessa þróun og kynni sér hvað er markverðast á 

hverjum tíma.  Tölvur verða bráðlega fastur liður í öllu skólastarfi og nemendur nota þær til 

upplýsingaöflunar, lausnavinnu, teiknivinnu og hönnunar ýmissa verkefna (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999).     
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3.4 Nokkrar rannsóknir á kennsluaðferðum 

Eftir mikla leit á netinu og á Gegni.is (gegnir.is) hefur höfundur ekki fundið neinar rannsóknir, 

sem gerðar hafa verið á kennsluaðferðum, í hönnun og smíði.  Hins vegar hafa verið gerðar 

rannsóknir á kennsluaðferðum í öðrum námsgreinum á Íslandi.  Eina þessara rannsókna gerði 

Ingvar Sigurgeirsson.  Hún tók til kennsluhátta á miðstigi í íslenskum grunnskólum á árabilinu 

1987-1988.  Rannsóknin leiddi í ljós að kennsluaðferðir voru fremur einhæfar og að 

námsbækur réðu kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 1992).   

Í rannsókn Kristínar Jónsdóttur á kennsluháttum á unglingastigi, sem gerð var vorið 

2002, kemur fram að rótgrónar hópkennsluaðferðir voru ríkjandi.  Jafnframt var sú 

skólastefna áberandi  að taka beri mið af einstaklingsmun í kennslu (Kristín Jónsdóttir, 2003, 

bls 2).  Um 27% kennara í bóklegum greinum sögðust einstaklingsmiða kennslu sína. 

Helmingur allra kennara í verklegum greinum sagðist oft miða við einstaklinginn.  Þeir tóku 

einnig meira mið af vali og áhugamálum nemenda en kennarar bóklegra greina.  Kristín taldi 

einnig að nemendur hennar væru jákvæðir gagnvart breytingum á kennsluháttum (Kristín 

Jónsdóttir, 2003).   

Kristrún Lind Birgisdóttir leitaði til kennara á öllum stigum grunnskólans í rannsókn 

sinni á innleiðingu einstaklingsmiðaðs náms, sem hún gerði vorið 2004.  Hún komst að þeirri 

niðurstöðu að kennarar telja sig almennt beita hefðbundnum bekkjarkennsluaðferðum við 

kennsluna.  Hins vegar beita bóknámskennarar bekkjarkennsluaðferðum mun meira en list- 

og verkgreinakennarar.  Jafnframt kemur fram að einstaklingamiðuðum kennsluaðferðum sé 

meira beitt á unglingastigi en á yngri stigum (Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004).   

Hafsteinn Karlsson gerði rannsókn á kennsluháttum í íslenskum og finnskum 

grunnskólum árið 2009.  Hann komst að svipaðri niðurstöðu og hinir. Hafsteinn segir m.a. að 

hefðbundnir kennsluhættir séu ríkjandi í íslenskum skólum.  Í flestum kennslustofum er til 

dæmis uppröðun borða hefðbundin, kennslubækur stýrandi, sjálfstæði og framlag nemenda 

lítið og kennsluaðferðir miðast gjarnan við að nemendur séu allir að vinna að sömu 

verkefnum á sama tíma.  Hafsteinn telur að íslenskir kennarar verði að vinna að þeim 

veikleikum sínum sem kemur fram í notkun fábreyttra kennsluaðferða.  Hann telur jafnframt 

að íslenskir kennarar eigi enn langt í land hvað varðar notkun fjölbreyttra kennsluaðferða er 

tengjast hugmyndafræði einstaklingsmiðaðs náms (Hafsteinn Karlsson, 2009). 
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4 Könnun á kennsluaðferðum í hönnun og smíði                          

Verkefni höfundar var könnun er hann lagði fyrir 101 hönnunar- og smíðakennara í 

íslenskum grunnskólum.  Markmið var að kanna hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í 

námsgreininni hönnun og smíði og skoða hvort kennarar styðjist við aðalnámskrá grunnskóla 

í kennslu sinni.  Rannsóknarspurningarnar sem leitast var eftir að fá svar við voru tvær: 

1. Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í íslenskum skólum í námgreininni hönnun og 

smíði? 

2. Styðjast kennarar við aðalnámskrá grunnskóla í kennslu sinni?   

Með þessari könnun var reynt að komast að því hverjar eru helstu kennsluaðferðir í 

grunnskólum á Íslandi.  Eins og fram hefur komið í fyrri rannsóknum þá eru gamlar 

kennsluaðferðir mikið notaðar.  Hefðbundnir kennsluhættir eru ríkjandi og kennsluaðferðir 

miðast gjarnan við að nemendur séu allir að vinna að sömu verkefnum á sama tíma.    

Rannsóknaraðferðin sem var notuð er megindleg, en sú aðferð felur í sér að notuð eru 

tölugildi til að lýsa tiltölulega stórum hópi fólks.  Með slíkri aðferð er oftast hægt að alhæfa 

um ákveðinn hóp út frá úrtakinu ef úrtakið er fulltrúi hópsins.  Í megindlegum rannsóknum 

er lögð áhersla á hlutleysi rannsakanda og áreiðanleiki rannsóknarinnar byggir á að hægt sé 

að endurtaka rannsóknina og fá út sömu niðurstöður (Bell og Bryman,2007).       

Rafræn spurningakönnun var búin til með aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði 

til hliðsjónar.  Kerfið sem var notað heitir LimeSurvey og er eitt útbreiddasta sinnar tegundar.  

LimeSurvey var fengið að láni hjá fyrirtækinu kannanir.is.  Könnunin er nafnlaus og ekki 

rekjanleg á neinn hátt.    

Spurningalistinn var fyrst sendur út á alla grunnskóla á Íslandi í lok febrúar 2014 og átti 

viðkomandi skóli að senda listann til réttra kennara.  Nokkrir listar komu sjálfkrafa til baka ef 

netfang viðkomandi skóla var rangt og þurfti þá að leiðrétta það.  Einnig var formaður Félags 

íslenskra smíðakennara beðinn um að senda hvatningarbréf til hönnunar- og smíðakennara 

um þátttöku í könnuninni.   

Höfundur fékk svör frá tuttugu og fimm kennurum um að þeir hefðu ekki móttekið slíka 

könnun en vildu gjarna fá könnunina senda til sín, sem síðan var send til þeirra.  Kennarar 

áttu einungis að svara könnuninni einu sinni, hvort sem þeir unnu í einum eða tveimur 

skólum.  Rannsóknin var þó send út tvisvar sinnum vegna lítillar villu sem kom upp í einni 

spurningunni sem hafði engin áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  Ítrekun eftir svörun var 

send út þrisvar sinnum.  Hundrað og einn kennari lauk við að svara spurningalistanum.  

Fimmtán kennarar kláruðu ekki og voru þeirra svör því ógild.   
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Svarhlutfall var því 59.4 % sem telst alveg ásættanlegt miðað við að ekki er vitað hvort 

allir grunnskólarnir 170 móttóku spurningalistann.  Rannsóknin var ekki tilkynnt til 

Persónuverndar því í reglum þeirra kemur fram að við vinnslu upplýsinga, sem á engan hátt 

er unnt að rekja til einstaklinga, þarf ekki að tilkynna svo sem ef um nafnlausar 

spurningakannanir er að ræða (personuvernd.is). 

 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda     

Í rannsókninni kom fram 101 marktækt svar og 15 ógild svör.  Hlutfall kynjanna skiptist 

nokkuð jafnt, 47 % svarenda voru karlar og 52 % svarenda voru konur.  Einn einstaklingur 

kaus að gefa ekki upp svar eða 1 % svarenda.  Búseta svarenda skiptist niður þannig að 48% 

svarenda bjuggu á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfellsbæ, Kópavogur, 

Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes) en 52 % svarenda bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins.   

Flestir kennararnir, sem allir kenndu hönnun og smíði, voru á aldrinum 40-59 ára, en 

fæstir voru 60 ára og eldri.  17% kennara voru á aldrinum 30-39 ára, 36% kennara voru 40-49 

ára, 36% svarenda voru 50-59 ára og og 10 % kennara voru 60 ára og eldri.  Einn þáttakandi 

svaraði ekki þessari spurningu.  

Menntunarbakgrunnur svarenda var mismunandi (sjá mynd 1.).  Flestir voru með B.Ed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Sýnir menntun viðmælenda. 

 

gráðu með hönnun og smíði sem kjörsvið eða um 39 %.  13% svarenda voru með B.Ed gráðu 

með annað kjörsvið en hönnun og smíði.  19% svarenda voru iðnaðarmenn með 

kennsluréttindi og 5% svarenda voru iðnaðarmenn án kennsluréttinda.  6 % svarenda voru 

með aðra menntun með kennsluréttindi.  1 % svarenda voru í grunnskólakennara- eða 
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kennsluréttindanámi.  Því má segja að 77 % þátttakenda voru með kennsluréttindi á meðan 

22 % svarenda voru leiðbeinendur með aðra menntun. 

Þegar starfsaldur grunnskólakennara var skoðaður höfðu flestir þátttakendur starfað í 6-

10 ár eða um 24%.  2% kennara voru að kenna fyrsta árið sitt, 18% kennara voru búnir að 

kenna í 1-5 ár, 20% kennara höfðu starfað í 11-15 ár, 12 % kennara höfðu starfað í 16-20 ár, 

14% kennara höfðu starfað í 21-30 ár, 8 % kennara höfðu starfað í 31-40 ár og 1% þeirra 

höfðu starfað í 40 ár eða lengur.  

Þegar spurt var um hversu mörg ár kennarar höfðu kennt hönnun og smíði voru flest 

svörin 1-5 ár eða 24%.  6 % kennarar voru að kenna fyrsta árið sitt, 28 % voru búnir að kenna 

í 6-10 ár, 12% voru búnir að kenna hönnun og smíði í 11-15 ár, 9% voru búnir að kenna í 16-

20 ár, 13% voru búnir að kenna í 21-30 ár og 7% í 31- 40 ár. Enginn var búinn að kenna 

hönnun og smíði lengur en 40 ár (sjá mynd 2).  

Spurt var hvort fleiri einstaklingar væru að kenna hönnun og smíði við skólann. 56% 

svöruðu því neitandi og 44 % svöruðu því játandi.  Einnig var spurt hvort kennarinn kenndi 

eitthvað annað en hönnun og smíði og hvað þá.  40 % svarenda svöruðu nei og 59% svöruðu 

já. Voru það helst kennarar í minni skólunum sem svöruðu játandi.    

 
Mynd 2: Sýnir hversu lengi viðmælendur voru búnir að kenna hönnun og smíði. 

 

4.2 Fjöldi nemenda í skóla  

Flestir þátttakendur unnu í skólum með nemendafjölda á milli 250-549 nemendur.  

Nemendafjöldinn í skólum skiptist svona: 9% voru skólar með færri en 50 nemendur, 11% 

voru með 50-99 nemendur, 17% voru með  100-249 nemendur, 23% voru með 250-399 

nemendur, 23% voru með 400-549 nemendur, 12% voru með 550-700 nemendur og 4% voru 

með 701 nemendur eða fleiri.  
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4.3 Skólanámskrá 

Næstum allir þátttakendur, eða um 97% svarenda, sögðust styðjast við skólanámskrá sem 

byggði á Aðalnámskrá grunnskóla við undirbúning kennslu sinnar en aðeins 3% sem sögðust 

ekki nota hana.  Síðan var spurt hversu mikið og hvenær námskrá skólans fyrir hönnun og 

smíði væri notuð við undirbúning kennslunnar.  74% þátttakenda notuðu hana að hausti til 

þegar vetrarstarfið var undirbúið, 47% sögðust nota hana við undirbúning hverrar annar, 

13%  notuðu hana fyrir hverja viku eða mánuð og 7% notuðu hana við daglegan undirbúning.  

 

4.4 Kennsluaðferðir  

Þátttakendur voru spurðir um hversu oft eða sjaldan þeir notuðu þær kennsluaðferðir sem 

koma fram í töflunni hér að neðan.  Svarmöguleikarnir voru sex; oft á dag, daglega, 3-4 

sinnum í viku, 1-2 sinnum í viku, 1-3 sinnum í mánuði, sjaldnar og aldrei.  Eins og sést á 

töflunni þá kemur fram að flestir kennarar nota beina kennsluaðferð yfir hópinn með 

innlögnum og útskýringum fyrir nemendur.  Kennarar nota sjaldan vinnubækur og 

verkefnahefti, hópavinnu, umræðu og kynningar, útikennslu og vettvangsferðir og tölvur.  

 

 Oft á 

dag 

Daglega 3-4x í 

viku 

1-2x í 

viku 

1-3x í 

mánuði 

Sjaldan Aldrei 

Innlagnir og 

útskýringar 

28% 23% 11% 20% 10% 6% 1% 

Hópkennsla og 

samræður 

27% 34% 12% 12% 8% 4% 1% 

Vinnubækur og 

verkefnahefti 

4% 8% 4% 8% 7% 41% 27% 

Skrifleg verkefni 2% 4% 4% 9% 16% 39% 25% 

Hópvinna 6% 14% 6% 16% 23% 29% 5% 

Umræður og 

verkefnakynning 

3% 5% 7% 11% 21% 33% 19% 

Útikennsla og 

vettvangsferðir 

2% 0% 2% 4% 20% 55% 19% 

Tölvunotkun 2% 4% 5% 6% 19% 34% 29% 
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Tafla 1: Helstu niðurstöður um kennsluaðferðir. 

 

Í töflu tvö má sjá áhuga viðmælenda á notkun ofangreindra kennsluaðferða. En þá  eru 

þátttakendur spurðir hvort þeir vilji nota eftirtaldar aðferðir í meira mæli, sama mæli, minna 

mæli eða hvort þeir viti það ekki.  Mestur áhugi kennara var á tölvunotkun, útikennslu og 

vettvangsferðum og umræðum og verkefnakynningum. 

 

 Nota 

meira 

Jafn mikið Nota minna Veit ekki 

Innlagnir og útskýringar 10% 82% 5% 3% 

Hópkennsla með samræðum 14% 79% 5% 2% 

Vinnubækur og verkefnahefti 20% 51% 14% 14% 

Skrifleg verkefni 19% 48% 16% 16% 

Hópvinna 30% 57% 7% 6% 

Umræður og 

verkefnakynningar 

41% 46% 5% 8% 

Útikennsla og vettvangsferðir 52% 33% 4% 11% 

Tölvunotkun 50% 35% 3% 12% 

Tafla 2: Helstu niðurstöður á áhuga viðmælenda á notkun kennsluaðferða. 

 

4.5 Aðferðir við að sinna nemendum 

Þátttakendur voru spurðir um helstu aðferðir sem þeir nota við að sinna nemendum sínum.  

Flestir, eða 78% þátttakenda, svöruðu að ganga á milli nemenda, 38% svöruðu að  sinna 

þeim sem rétta upp hönd og 36% að láta nemendurna koma til sín.  10% svöruðu annað og 

má þar meðal annars nefna að kennari lætur nemendur skrifa nafn sitt á töfluna ef þeir þurfa 

aðstoð og sinnir þeim eftir þeirri röð, nemendur taka númer, nemendur hjálpa hverjum 

öðrum.  Þannig telja kennarar að þeir geti sinnt nemendum sem best.  

Þegar kennarar voru spurðir hvort nemendur með hegðunarvandamál eigi að fá meiri 

tíma í list- og verkgreinum voru það 50% sem svöruðu því játandi, 26% svöruðu neitandi, en 

24% vissu það ekki.  
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4.6 Notkun verkfæra     

Spurt var um helstu aðferðir sem kennarar nota til að kenna nemendum notkun verkfæra.  

Vinsælast, eða 75%, kenna beitingu einstakra verkfæra jafnóðum og nemendur þurfa að 

nota þau.  Næst á eftir, eða um 62%, eru með sérstakar innlagnir fyrir hvert verkfæri.  41% 

töldu gott að gera sérstakar æfingar í notkun verkfæra og 5% töldu gott að láta nemendur fá 

verkefnablöð og nota kennslubækur.  

 

4.7 Viðfangsefni nemenda 

Geta nemenda er mismikil og ráða þeir misvel við verkefni.  Þess vegna fannst höfundi við 

hæfi að leggja fram spurninguna um hvort kennarar leggi miserfið viðfangsefni fyrir 

nemendur, í samræmi við getu þeirra.  36% þátttakenda sögðust nánast alltaf gera það, 28% 

sögðust gera það mjög oft, 26% sögðust gera það nokkuð oft, 10% sjaldan og 1% nánast 

aldrei.  Á könnunni sést að flestir kennarar bera hag nemanda fyrir brjósti og hafa möguleika 

á að fara eftir getu nemenda, enda eru flestir skólar orðnir skólar án aðgreiningar og reyna 

kennarar að fylgja þeirri stefnu eftir bestu getu.  

Spurt var einnig hversu oft eða sjaldan nemendur fá að velja sér eigin viðfangsefni? 

Aðeins 6% nemenda fá nánast alltaf að velja sér eigin viðfangsefni, 28% fá mjög oft að velja, 

48% fá nokkuð oft að velja og 14% sjaldan.   

Einnig var spurt um hversu oft nemendur fá að útfæra verkefni sín þegar kennari leggur 

þau fyrir. 58% sögðu nánast alltaf, 30% mjög oft, 11% nokkuð oft og 1% sjaldan.  

 

4.8 Ánægja og heildarmat kennara 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeir væru ánægðir í starfi sem hönnunar- og 

smíðakennarar.  47% þátttakenda svöruðu nánast alltaf, 35% svöruðu mjög oft, 16% nokkuð 

oft og 2% sjaldan.  Heildarmat kennara á eigin kennslu var nokkuð gott, en 26% fannst hún í 

heildina mjög góð, 56% fannst hún yfirleitt í góðu lagi, 15% fannst hún í meðallagi og aðeins 

3% fannst henni áfátt.  

 

4.9 Kennsluskipulag 

Þátttakendur fengu spurningar um hversu vel eða illa þeir töldu að kennsluskipulag þeirra 

kæmi til móts við nemendur með námsörðugleika.  Svarmöguleikarnir voru fimm eða mjög 
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vel, frekar vel, hvorki vel né illa, frekar illa og mjög illa.  Flest allir þátttakendur voru nokkuð á 

sama máli og töldu kennsluskipulag sitt koma mjög vel eða frekar vel út fyrir nemendur með 

námsörðugleika, fyrir tvítyngda nemendur með annað tungumál, bráðgera nemendur og 

nemendur með hegðunarvandamál.   

 

4.10 Viðleitni kennara 

Að lokum var spurt um hvaða þættir gætu styrkt kennara í viðleitni sinni við að koma betur 

til móts við nemendur.  Svarmöguleikarnir voru fimm eða mjög mikið, frekar mikið, hvorki 

mikið né lítið, frekar lítið og mjög lítið.  

Eins og fram kemur í töflu þrjú þá telja kennarar margt sem gæti styrk þá í viðleitni sinni 

að koma betur til móts við nemendur og mæta þörfum þeirra.  Helst mætti nefna aukna 

aðstoð inni í bekk, aukinn tími til undirbúnings, færri nemendur í bekk, námskeið fyrir 

kennara um kennsluhætti eða nýbreytni í skólastarfi.  72 % svarenda töldu einnig að hvatning 

frá stjórnendum myndi hafa áhrif á þá. 

   

 Mjög 

mikið  

Frekar 

mikið  

Hvorki né  Frekar 

lítið  

Mjög lítið  

Aðstoð í bekk 28% 42% 16% 7% 5% 

Aukinn undirbúningstími 23% 40% 31% 5% 1% 

Færri nemendur í bekk 45% 27% 18% 5% 5% 

Kennsluráðgjöf 7% 28% 35% 13% 17% 

Námskeið 20% 41% 28% 6% 5% 

Hvatning stjórnenda 10% 22% 50% 13% 5% 

Sveigjanlegri stundaskrá 11% 22% 40% 20% 7% 

Tæknilegri skólastofur 37% 39% 18% 1% 4% 

Aukið samstarf kennara 19% 48% 32% 4% 5% 

 

Tafla 3: Sýnir hugmyndir viðmælenda um hvað gæti stutt við kennsluhætti þeirra. 
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5 Umræða  

Meginmarkmið höfundar með könnuninni var að kanna notkun kennsluaðferða í 

námsgreininni hönnun og smíði í grunnskólum á Íslandi og skoða hvort kennarar kenni 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði.  

Samkvæmt könnuninni finnst kennurum best að nota beina kennslu yfir nemendahópinn 

með innlögnum, útskýringum og samræðum.  Þeir nota sjaldan vinnubækur, hópavinnu, 

umræður, útikennslu, tölvur eða forrit sem kennsluaðferð.  Á óvart kom að kennarar virðast 

ekki vera búnir að tileinka sér margar kennsluaðferðir í hönnun og smíði og að nútímavæða 

kennsluna.  Auðvitað gæti verið ástæða fyrir þessu.  Kannski finnst þeim erfitt að fara út fyrir 

þægindarammann og reyna eitthvað nýtt í kennslu sinni, eins og til dæmis að nota tölvur .  

Einnig gæti kunnátta kennara á því sviði verið takmörkuð eða skortur á tölvum í 

smíðastofunum. En líklega er það samspil margra þátta sem hefur áhrif á hvers vegna tölvur 

eru ekki notaðar meira í kennslu en raun ber vitni, svo sem kennslufræðilegir þættir, skortur 

á gagnvirkni, lítið fé til skólanna og einnig gæti það verið að hefðin hefði eitthvað um þessi 

mál að segja (Hrefna Arnardóttir, 2007).  Í rannsókn sem Reykjavíkurborg lét gera árið 2012 

töldu foreldrar mest vera skort á tölvum og betri  aðstöðu fyrir verklega greinar 

(Reykjavíkurborg, 2012).  

Kennarar voru nokkuð sáttir við kennsluaðferðirnar sínar og vildu ekki gera miklar 

breytingar á þeim.  Þegar þeir voru spurðir um hvaða aðferðir þeir vildu geta notað meira þá 

voru svörin útikennsla og vettvangsferðir ásamt tölvu- og upplýsingatækni.  Skýringin á því 

hvers vegna þeir nota ekki þær kennsluaðferðir meira gæti verið skortur á tölvum í skólum 

og þörf fyrir meiri tíma, þar sem undirbúningur er mikill fyrir útikennslu.  Útikennsla hefur 

marga kosti bæði fyrir kennara og nemendur og eitt af því mikilvægasta  er að komast út og 

hreyfa sig.  Í þjóðfélaginu okkar í dag hreyfa börn sig allt of lítið og offita barna og unglinga  

orðið mikið áhyggjuefni á Íslandi (Lýðheilsustöð, 2006).   

Kennarar voru sammála um að margt gæti hjálpað þeim að koma betur til móts við 

nemendur.  Helst var það aukin aðstoð inni í bekk, meiri tími til undirbúnings kennslu, færri 

nemendur í bekk og námskeið um kennsluhætti eða nýbreytni í skólastarfi.  Í kennslustund í 

hönnun og smíði geta verið allt að fimmtán nemendur í einni kennslustund og allir þurfa á 

hjálp að halda.  Erfitt er fyrir kennarann að ná til allra.  Oft eru það frekustu nemendurnir 

sem fá hjálpina og hinir verða óvart eftir. Í rannsókninni kemur fram að sumir  kennarar eru 

með sérstaka aðferð í kennslu sinni til að vera viss um að allir fái hjálp, ekki bara þeir 
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frekustu.  Mjög líklegt er að erfitt sé fyrir kennara að geta boðið nemendum sínum að velja 

sér eigin viðfangsefni þar sem það tekur mikinn tíma að undirbúa slíka kennslu og byggir 

meira á  einstaklingsmiðaðri kennslu.  Líklegast er þessi aðferð meira notuð þegar kemur að 

vali hjá efsta stigi, þar sem unglingarnir eru orðnir sjálfstæðari í vinnubrögðum og þurfa 

minni hjálp.  Margir kennarar eru þá yfirleitt með eitt til tvö skylduverkefni sem nemendur 

eiga að vinna og síðan mega þeir velja sér viðfangsefni þegar því er lokið 

Kennarar eru duglegir að styðjast við skólanámskrá sem byggir á aðalnámskrá grunnskóla 

við undirbúning kennslu.  Þau 97% ,sem nota hana mest, nota hana aðallega að hausti þegar 

vetrarstarfið er undirbúið.  Margir sögðust líka nota hana við undirbúning sérhverrar annar.  

Aðalnámskráin er mikilvæg og nota kennarar hana eins og biblíuna sína.  Hún leiðbeinir þeim 

um hvernig þeir eigi að vinna að kennslu sinni og hjálpar kennurum að skoða og takast á við 

ný markmið.  

Flestir kennarar töldu kennsluskipulag sitt koma mjög vel út fyrir nemendur með 

námsörðugleika, með annað tungumál, bráðgera nemendur og nemendur með 

hegðunarvandamál.  Kennsla þarf að henta þörfum allra nemenda, því er mikilvægt  að vera 

vel undirbúinn í kennslu.  Allir nemendur þurfa að fá verkefni við sitt hæfi hvort sem það er 

bráðgerður nemandi eða nemandi með námsörðugleika.   

Samkvæmt könnuninni voru kennarar mjög ánægðir í starfi sínu sem hönnunar- og 

smíðakennarar og almennt ánægðir með kennsluna.  Þeim fannst þó að stjórnendur skólans 

ættu að hvetja þá meira til að nota fjölbreyttari kennsluaðferðir í kennslu sinni.  Að fá 

hvatningu frá skólastjórnendum er mikilvægt og hefur mikil áhrif á starfsánægju.  Kennarar 

eru líklegri til að leggja sig meira fram og sýna áhuga og ákveðni í að ná sem bestum árangri í 

starfi sínu.  Ánægðir kennarar eru betri kennarar og eru starfi sínu betur vaxnir.  Vinnuálag 

kennara getur verið mikið og þarf að gefa því meiri athygli sérstaklega hjá þeim sem líður 

ekki vel í starfi.  Starfsánægja kennara er ein af forsendum árangursríks skólastarfs og ætti 

hún því að skila sér á betri og jákvæðari hátt út í samfélagið.  Hlúa þarf vel að kennurum og 

starfsumhverfi þeirra (Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 

2010). 
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6 Niðurstöður og lokaorð  

Stöðugar tækniframfarir hafa litað samfélag okkar á síðustu árum og áratugum.  Kennsla í 

skólum verður því margbrotnari og hlutverk kennara flóknara.  Kennsla er sífellt að 

nútímavæðast sem kallar á breytingar á þeim aðferðum sem kennarar nota við kennslu.  Þeir 

þurfa til dæmis stöðugt að leita sér upplýsinga og þróa með sér nýja kennsluhætti.  Tölvu- og 

upplýsingatæknin hefur mikil áhrif á skólastarf og verður því eflaust mikilvægt hjálpartæki í 

framtíðarmenntun.  Því er mikilvægt fyrir kennara að vera duglegir að fylgjast með nýjungum 

og nýta sér ný tækifæri í skólastarfi.  Kennslan þarf þó alltaf að henta hverjum og einum 

nemanda svo allir njóti góðs af tækninni og fái sem besta kennslu.  

Samkvæmt þessari könnun virðast hönnunar- og smíðakennarar fylgja 

aðalnámskránni og samkvæmt henni og skipuleggja starf sitt eftir innihaldi hennar.  Þeir eru 

hins vegar ekki að reyna að nútímavæða sig og nota svipaðar kennsluaðferðir og notaðar 

hafa verið í grunnskólum landsins í gegnum tíðina.  Þessar aðferðir hafa ekki mikið breyst ef 

tekið er mið af fyrri rannsóknum á þróun kennsluaðferða í grunnskólum.  Kennarar eru hins 

vegar sáttir við kennsluaðferðir sínar og hafa ekki í hyggju að breyta þeim. 

Hönnunar- og smíðakennarar vilja styðjast meira við tölvu- og upplýsingatækni og 

útikennslu í starfi sínu.  Þessi niðurstaða er áhugaverð en gæti þó verið efni í aðra rannsókn.   

Höfundur telur að upphaflegum markmiðum þessarar könnunar sé að mestu leyti 

náð.  Þar sem könnunin gefur hugmyndir um kennsluhætti grunnskólakennara í hönnun og 

smíði þá gætu niðurstöður hennar nýst bæði starfandi kennurum og þeim sem sinna 

kennaramenntun til að þróa hana áfram.  
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8 Viðauki: Spurningakönnunin  

Þetta er spurningakönnunin sem sett var upp áður en hún var færð í veflægt form og 

aðlöguð að hugbúnaði þeim kannanir.is veittu höfundi aðgang að.  

Könnun á kennsluháttum í hönnun og smíði II  
 

Könnun þessi er send af hönnunar- og smíðavali Menntavísindasviðs Háskóla Íslands til 
hönnunar- og smíðakennara í grunnskólum á Íslandi. Hún kannar ýmsa þætti sem varða 
kennslutilhögun í námsgreininni hönnun og smíði. 
 

Markmiðið okkar er síðan að nýta niðurstöður hennar sem umræðugrundvöll fyrir kennara 
til að þeir geti þróað kennsluhætti sína frekar og samstillt áherslur. 
 

Kæri hönnunar- og s m íðakennari 
 

Könnun þes s i er gerð m eð velferð greinar okkar í  huga og því m ikilvægt að 

svarendur geri henni s kil á s am vis kus amlegan hátt. Það er von okkar að hún 

verði grundvöllur um ræðu um greinina og geti s tuðlað að þróun hennar. 
 

Kveðja 

Auður Vestmann  

 

Bakgrunnur svarandans 

1. Kyn 

( ) Kona 

( ) Karl 

 

2. Aldur 

(  ) yngri en 25 ára. 

(  ) 26-29 ára 

(  ) 30-39 ára 

(  ) 40-49 ára 

(  ) 50-59 ára 

(  ) 60 ára eða eldri 
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3.  Býrð þú á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Seltjarnanesi, Mosfellsbæ, Kópavogi, 

Garðabæ, Álftanesi, Hafnarfirði) eða utan Reykjavíkur? 

(  )  Á höfuðborgarsvæðinu 

(  ) Utan Reykjavíkur 

 
4. Hver er menntunarbakgrunnur þinn ? 

(  ) B.Ed gráða með hönnun og smíði sem kjörsvið 

(  ) B.Ed gráða með annað kjörsvið en hönnun og smíði 

(  ) Iðnaðarmaður með kennsluréttindi 

(  ) Iðnaðarmaður án kennsluréttinda 

(  ) Önnur menntun með kennsluréttindum 

(  ) Önnur menntum án kennsluréttinda 

(  )Er í kennsluréttinda- eða grunnskólakennaranámi 

(  ) Annað...  ( á að gera undirspurningu fyrir þennan dálk), já er það ekki betra ?   

 

5. Hvað hefur þú starfað mörg ár sem grunnskólakennari? 

(  ) Er að kenna fyrsta árið mitt.   (  ) 1-5 ár   (  ) 6-10 ár   (  ) 11-15 ár  (  ) 16-20 ár 

(  )21-30 ár   (  ) 31-40 ár   (  )  40 ár eða lengur. 

 

6. Í hve mörg ár hefur þú kennt hönnun og smíði? 

(  ) Er að kenna fyrsta árið mitt.   (  ) 1-5 ár   (  ) 6-10 ár   (  ) 11-15 ár  (  ) 16-20 ár (  )21-30 ár   

 (  ) 31-40 ár   (  )  40 ár eða lengur. 

 

7.  Kenna fleiri einstaklingar hönnun og smíði við skólann? 

(  )  Já  

(  ) Nei 

 

8. Kennir þú eitthvað annað en hönnun og smíði og þá hvað? 

(  ) Nei 

(  ) Já 

(  )  Ef já þá hvað annað ? _____________________________________ 
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9. Hvaða bekkjum hefur þú kennt hönnun og smíði undanfarin 3. ár?  Hakið við eins marga bekki 

og við á 

(  ) 1. bekk   (  ) 2. bekk   (  ) 3. bekk   (  ) 4. bekk   (  ) 5. bekk  

(  )  6. bekk   (  ) 7. bekk  (  ) 8. bekk   (  ) 9. bekk   (  ) 10. bekk. 

 
10. Fjöldi nemenda í skólanum.   Heildarfjöldi nemenda sem sækja skólann 

            (  )  Færri en 50 nemendur   (  ) 50-99 nemendur   (  ) 100- 249 nemendur    

            (  ) 250-399 nemendur  (  ) 400-549 nemendur   (  ) 550-700 nemendur 

            (  ) 701 nemendur eða fleiri  

 

11. Styðst þú mikið eða lítið við Aðalnámskrá grunnskóla við undirbúning kennslu þinnar? 

( ) Að hausti þegar vetrarstarfið er undirbúið 

( ) Við undirbúning hverrar annar 

( ) Við undirbúning fyrir hverja viku eða mánuð 

( ) Við daglegan undirbúning 

 

12. Styðst þú mikið eða lítið við skólanámskrá skólans við undirbúning kennslu þinnar? 

( ) Að hausti þegar vetrarstarfið er undirbúið 

( ) Við undirbúning hverrar annar 

( ) Við undirbúning fyrir hverja viku eða mánuð 

( ) Við daglegan undirbúning 

 
13. Hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu 

þinni  
 ( ) Já 
 ( ) Nei 
 ( ) Veit ekki 
 

14. Hversu oft eða sjaldan notar þú eftirtaldar kennsluaðferðir? Vinsamlega merktu við alla 
valmöguleika.  

 

 Oft á 

dag 

Daglega 3 til 4 

sinnum 

í viku 

1 til 2 

sinnum 

í viku 

1 til 3 

sinnum 

í 

mánuði 

Sjaldnar Aldrei 

Bein kennsla yfir allan 

hópinn(Innlagnir og 

útskýringar) 
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Bein kennsla yfir allan 

hópinn með 

samræðum við 

nemendur 

       

Vinnubækur og 

verkefnabækur/-hefti 

       

Skrifleg verkefni úr 

ýmsum áttum (ljósrit) 

       

Hópvinna, samvinna í 

kennslustundum 

       

Umræður hópa og 

kynning verkefna 

       

Útikennsla og 

vettvangsferðir 

       

Nemendur nota 

tölvur, ýmis forrit t.d. 

teikniforrit  

       

 

15. Viltu nota eftirtaldar kennsluaðferðir í  meira, minna mæli eða sama? Vinsamlega merktu við 
alla valmöguleika.  

 

 Nota 

meira 

Nota í 

sama 

mæli 

Nota 

minna 

Bein kennsla yfir allan 

hópinn(Innlagnir og 

útskýringar) 

   

Bein kennsla yfir allan 

hópinn með 

samræðum við 

nemendur 

   

Vinnubækur og 

verkefnabækur/-hefti 

   

Skrifleg verkefni úr    
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ýmsum áttum (ljósrit) 

Hópvinna, samvinna í 

kennslustundum 

   

Umræður hópa og 

kynning verkefna 

   

Útikennsla og 

vettvangsferðir 

   

Nemendur nota tölvur, 

ýmis forrit t.d. 

teikniforrit  

   

 

16. Hvernig er kennslu á verkfæri háttað? Merktu við allt sem við á. 

( ) Sérstakar innlagnir fyrir einstaka verkfæri? 

( ) Markviss kennsla þar sem nemendur fá verkefnablöð og nota kennslubækur 

( ) Gerðar er sérstakar æfingar með einstaka verkfærum 

( ) Beiting einstakra verkfæra kennd jafn óðum og nemendur þurfa að nota þau 

( ) Annað 

 

17. Leggur þú miserfið viðfangsefni fyrir nemendur þínar í samræmi við getur þeirra ?  

( ) Nánast alltaf 

( ) Mjög oft 

( ) Nokkuð oft 

( ) Sjaldan 

( ) Nánast aldrei 

 

18. Hversu oft  fá nemendur þínir að útfæra verkefni sín þegar kennari leggur þau fyrir ? 
 ( ) Nánast alltaf 

( ) Mjög oft 

( ) Nokkuð oft 

( ) Sjaldan 

 

19. Hversu oft eða sjaldan fá nemendur þínir alveg að velja sér eigin viðfangsefni ?   
( ) Nánast alltaf 

( ) Mjög oft 

( ) Nokkuð oft 

( ) Sjaldan 
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( ) Annað 

 
20. Finnst þér að nemendur með hegðunarvandamál eigi að fá meiri tíma í list- og verkgreinum ? 

( )Já 

( )Nei 

( )Veit ekki 

 

21. Hvert er heildarmat þitt á eigin kennslu? 

( ) Í heild mjög góð 

( ) Yfirleitt í góðu lagi 

( ) Í meðallagi 

( ) Í mörgu áfátt 

( ) Stórlega ábótavant 

 
22. Ertu almenn ánægður í starfi þínu sem hönnunar og smíðakennari 

 ( ) Nánast alltaf 
 ( ) Mjög oft 
 ( ) Nokkuð oft 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
  
 

23. Hvaða aðferðir notar þú til að sinna nemendum. Merktu við allt sem við á. 

( ) Geng á milli nemenda 

( ) Sinnir þeim sem rétta upp hönd 

( ) Lætur nemendur koma til mín 

( ) Annað 

 

24. Hversu vel eða illa telur þú að kennsluskipulag þitt komi til móts við eftirtalda hópa nemenda? 
 

 Mjög vel Frekar vel Hvorki vel 

né illa 

Frekar illa Mjög illa 

Nemendur með 

námsörðugleika 

     

Nemendur með annað 

móðurmál en íslensku 
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Bráðgera nemendur      

Nemendur með 

hegðunarörðugleika 

     

 
25. Hvað af eftirtöldu gæti styrkt þig í viðleitni til koma betur til móts við nemendur? 

 

 Mjög mikið Frekar 

mikið 

Hvorki 

mikið né 

lítið 

Frekar lítið Mjög lítið 

Aðstoð í bekk      

Aukinn tími til 

undirbúnings kennslu 

     

Færri nemendur í 

bekk/hópi 

     

Kennsluráðgjöf og 

aðstoð við skipulagningu 

kennslu minnar 

     

Námskeið um 

kennsluhætti eða 

nýbreytni í skólastarfi 

     

Meiri hvatning frá 

stjórnendum 

     

Sveigjanlegri stundaskrá, 

möguleiki á löngum 

kennslulotum 

     

Tæknilega betur útbúnar 

skólastofur 

     

Aukið skipulegt samstarf 

kennara 
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