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Ágrip (útdráttur) 

Verkefnið er lokaverkefni mitt til B.Ed -prófs í grunnskólakennarafræðum við 
menntavísindasvið Háskóla Íslands og skiptist það í greinargerð og verkefnasafn. 
Verkefnasafnið kemur í framhaldi af greinargerðinni. 

 Í greinagerðinni er fjallað um kennslufræðileg atriði er tengjast þróun og gerð nytjahluta 
í hönnun og smíði. Einnig er fjallað er um menntafrömuði á síðustu öldum er fjölluðu um 
mikilvægi þess að kenna handverk sem hluta af alþýðumenntun. Í greinargerðinni er 

Aðalnámskrá grunnskóla jafnframt skoðuð og dregnar fram áherslur í hæfniviðmiðum fyrir 
námsgreinina hönnun og smíði er tengjast nytjahönnun. Reynt er að svara því af hverju 
hönnun ætti að vera áhersluþáttur í skólastarfi. 

 Í lok ritgerðarinnar eru sett fram verkefni er lúta að nytjahönnun. Gerð er grein fyrir 
smíði þeirra og notkun. Fjallað er um útlits- og formhönnun verkefnanna og 
yfirborðsmeðferð, um umgengni og öryggi og hvernig kennari og nemendur geta metið 

verkefnin. Hverju verkefni fylgir ljósmynd af fullunnu dæmi um útfærslu hugmyndarinnar og 
verkefnalýsing sem hægt er að nýta í kennslu. 
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1 Inngangur 

Hugmyndin af lokaverkefninu kviknaði þegar ég byrjaði í hönnun og smíði í Háskóla Íslands. 
Ég fór að fylgjast með og rifja upp hvaða verkefni drengurinn minn á grunnskólaaldri var að 
koma með heim úr smíðum í skólanum. Mörg verkefni virtust tilgangslaus og enduðu ofan í 

skúffu þar sem engin áhugi var hjá honum að vera með verkefnin uppi við. Kviknaði þá 
hugmynd að gera verkefnasafn þar sem nytjahlutir væru í forgangi og að öll verkefni hefðu 
notagildi á heimilinu. Markmiðið með verkefnasafninu er því að hvetja smíðakennara til að 

byggja starf sitt á hagnýtum verkefnum sem að nemendur geta verið stoltir af þegar heim er 
komið og verða sýnileg í gegnum notkun. 

 Greinargerðin fjallar um nytjahönnun í hönnun og smíði hjá grunnskólabörnum. Smíði á 

sér langa sögu í skólum landsins og hefur nytjahönnun alltaf tengst henni. Farið verður yfir 
hvernig skapandi handverk og hugsun geta þroskað börn og aukið vellíðan þeirra. Einnig 
verður fjallað um uppeldislegar vangaveltur fræðimanna síðustu alda er tengjast hönnun og 

smíði. 

 Kennslugreinin hönnun og smíði hefur verið í stöðug þróun í langan tíma og er áherslan 
á hagnýtingu hönnunarferilsins hluti af þeirri þróun sem sjá má í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrá grunnskóla sem verður hér útlistuð. Hún verður líka sýnd í töfluformi og 
markmið er lúta að hönnun dregin saman í lokin. Fjallað verður um námsefnið, notkun þess 
og kennsluferli sem hentar verkefnasafninu. 

 Verkefnasafn fylgir greinargerðinni. Í því eru níu verkefni eru sett eru fram með áherslu 
á nytjahönnun. Hugmyndirnar í verkefnasafninu eiga allar að nýtast nemendum í hinu 
daglega lífi þeirra þegar smíði þeirra líkur. Lögð er áhersla á að vekja áhuga nemenda og 

koma þeim vel af stað en síðan eiga þeir að geta unnið sjálfstætt að hönnun verkefnanna 
þegar innlögn og hugmyndavinnu hefur verið gerð skil. Höfundur leggur mikla áherslu á að 

börnin geti verið stolt af viðfangsefnum sínum og fari glöð heim. 

Nytjahönnun vísar á hluti sem hafa notagildi í daglegu líf okkar. Smjörhnífur, skóhorn, 

pennastandur, spegill og fatasnagi eru til dæmis allt hlutir sem flestir nota daglega. 
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2 Kennslufræðilegir þankar er tengjast námi í hönnun og smíði 

Áhugavert er fyrir kennara í skapandi starfi að skoða það í ljósi kenninga um nám og kennslu. 
Hinsvegar vantar kennara oftast meiri tíma til að prófa nýjar kenningar og gera á þeim 
samanburð.  Samkvæmt kenningum um hugsmíðahyggju þá þroskast nemendur vegna 

reynslu sem þeir öðlast í gegnum nám (Scheer, Noweski og Meinel, 2012b). Nám er vitneskja 
sem er í stöðugri þróun innra með nemandanum. Reynslan sem nemandinn verður fyrir er 
óútreiknanleg því nemandinn upplifir hana á sinn hátt. Það þarf ákveðinn skilning á 

viðfangsefninu til að nemandinn læri nýjar aðferðir og byggir á því hversu mótækilegur 
viðkomandi er fyrir nýrri reynslu. 

 Gagnlegt er að leyfa nemendum að taka þátt í hönnunarferlinu með kennurum. 

Samkvæmt kenningum um hugsmíðahyggju ætti slík samvinna að efla áhuga nemenda og 
hjálpa þeim við þróun verkefna sinna (Scheer, Noweski og Meinel, 2012b). 

 Scheer, Noweski og Meinel (2012b) nefna þrjá þætti sem þeir telja nauðsynlega í 

hönnunarnámi. Þeir auðvelda jafnframt kennsluna og starf nemenda: 

• Virk þátttaka nemenda í þróun verkefna 

• Nemendur þurfa að upplifa rými eða að það sé nóg pláss fyrir sköpun 

• Jafnvægi þarf að vera til staðar á milli hönnunar- og smíðavinnunnar. 

Góð kennslustund í hönnun og smíði þarf að innihalda jafnvægi á milli bóklegrar og 
verklegrar kennslu. Eins og John Dewey (1931) fræðimaður og heimspekingur talaði um þá 

þarf kennari þarf að spyrja sig að því hvernig nemendur eru að upplifa kennsluna og hvað 
hann þarf að gera til að auka reynsluupplifanir þeirra svo þeir læri sem mest af náminu. 
Mikilvægt er jafnframt að kennarar þjálfi nemendur í ákvarðanatöku sem getur auðveldað 

starf nemandans og aukið þroska hans að taka flóknar ákvarðanir í hönnun og smíði (Gísli 
Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson, 2013b). 

 Til að verða heilsteyptir einstaklingar þurfum við á skapandi hugsun að halda þar sem 
það hjálpar okkur að ráða fram úr hvers kyns vanda á tímum umbreytinga (Ingibjörg 
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012a). Við þurfum á 

menningu og listum að halda til að skilja hvort annað betur og til að átta okkur á okkur 
sjálfum. 
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 En eru allir skapandi eða er frjó og skapandi hugsun sjaldgæfur og meðfæddur hæfileiki, 

eða býr sköpun í okkur öllum? Allir sem nota hugann á krefjandi hátt geta verið skapandi. 
T.d. takast listamenn, vísindamenn, handverksfólk, ferðamálafrömuðir, iðnaðarmenn, 
fjármálaspekúlantar, kennarar, ljósmæður og bændur á við viðfangsefni þar sem beita þarf 

ímyndun og innsæi, en einnig að taka skref út fyrir rammann. Ímyndunaraflið felur í sér leik 
og leit að möguleikum til að reyna að þenja og víkka úr raunveruleikann (Ingibjörg 
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012a). 

 Greinin Viðhorf kennara til ákvarðanatöku nemenda í hönnun og smíði eftir Gísla 
Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson (2013b), fjallar um rannsókn á verkefnavali nemenda í 
hönnun og smíði og hvernig þeir bregðast við þegar kennarar gefa þeim aukin tækifæri að 

hafa áhrif á eigin ákvarðanatöku. Nemendur ættu að geta valið á milli nokkurra kosta og lagt 
mat á eigin verkefni. Til að þeir geti tekið þátt í mótun framtíðarsamfélags þarf að þjálfa þau í 

skapandi ákvarðanatöku. Ákvarðanir eru stöðugt teknar í hönnun og smíði ef nemendur fá 
verkefni við hæfi svo hægt sé að byggja upp og efla færni þeirra að taka eigin ákvarðanir. 
Tengja þarf þekkingu og áhuga nemenda við hönnunarferlið til að auðveldara sé fyrir börnin 

að setja sig í upplifa aðstæður þar sem þau þurfa að taka ákvarðanir. Nemendur þroskast á 
markvissan hátt ef sköpunarmáttur þeirra er sífellt virkjaður. Þá setja þau svip sinn á 
umhverfið og geta tekið á þeim vandamálum sem upp koma. 

 Ofangreind rannsókn (Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson, 2013b) sýndi að kennarar 
vildu gefa nemendur valfrelsi og vildu fylgja námskránni með að gefa nemendum tækifæri til 
ákvarðanatöku en námstíminn er ekki langur og fjármagn til að auka efnisval eru ekki til 

staðar. Jafnframt var hæfni nemenda takmörkuð. Ekki var gefinn mikill tími í stundaskránni 
fyrir hönnun og smíði og þess vegna fannst kennurum kröfur Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 
of miklar og erfitt að koma á móts við þær. Kennurum fannst einnig að nemendur hefðu ekki 

þann áhuga sem þyrfti til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eða skilning á mikilvægi þess að taka 
þátt í hönnunarferlinu. Áhugi nemenda getur samt kviknað á viðfangsefni ef hvatning 
kennara á sér stað og viðfangsefnið er áhugavert. 
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3 Þróun hugmynda um uppeldismiðað handverk 

Á miðöldum byggðist skólanám að miklum hluta á bóknámi en uppeldisfræðingar á þessum 
tíma ræddu um mikilvægi verklegrar þjálfunar því skapa þurfti jafnvægi á milli hins andlega 
og líkamlega og búa nemendur betur undir lífið (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2011b). 
 

3.1 Nokkrir fræðimenn á fyrri tímum er fjölluðu um verklega kennslu 
John Locke (1632-1704) var tímamótamaður. Þó hann hafi verið uppi á 17. öld þá setti hann 

fram grundvallarreglur og hugmyndir sem áttu eftir að verða mikilvægar forsendur 
upplýsingartímans (Myhre, 1998/2001). Aðallega átti þetta um heimspeki- og 
uppeldishugmyndir hans. Uppeldisfræðihugleiðingar hans urðu til eftir bréfaskriftir frá vini 

sem bað hann um ráð og varð kjörorð kenninga Lockes um uppeldi: heilbrigð sál í hraustum 
líkama. Locke leggur áherslu á líkamlega hreyfingu sem þátt í menntun og telur smíðar vel til 

þess fallnar að gefa líkamanum nægilega hreyfingu (Jón Þórarinsson, 1891). 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var dæmigerður fulltrúi upplýsingarinnar og kom 
fram með hugsjónina um einfalt og eðlilegt líferni og vildi meina að manneskjan væri óspillt 

og frjáls frá náttúrunnar hendi (Myhre, 1998/2001). Rousseau fór síðan lengra en 
upplýsingartíminn og lagði þunga áherslu á náttúruna og gerði bókina Emile. Bókin er full af 
þversögnum en var draumsýn Rousseau sem átti eftir að hafa heilmikið raunhæft gildi um 

það hvernig eigi að ala upp börn. Emile átti að ala upp fjarri öðru fólki vegna spilltrar 
menningar og samfélags. Börn áttu að fá að svala sinni þrá til athafna , uppfinninga og 
uppgötvana. Kjarninn var að þau áttu að fá að leysa verkefnin að eigin rammleik eins langt og 

lengi þau gátu. Rousseau taldi að smíðar gerðu menn hamingjusama og lét hann að Emil læra 
trésmíðar þar sem hann gat lært í gegnum lausn raunverulegra vandamála. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var uppfullur af andagift og frumhvöt í ævi og 

starfi og var það kærkominn kærleikur til hinna þjáðu og hrjáðu í smáu samfélagi (Myhre, 
1998/2001). Markmiðið var að veita alþýðunni betri menntun og aðallega fátæku sveitafólki. 
Hann reyndi að halda úti vinnuskóla á bæ sínum þar sem hugmyndin var að tengja saman 

vinnu og fræðslu á búinu. Fimm árum síðar gafst hann upp en tæp tuttugu árum síðar tók 
hann að sér 80 munaðarlaus börn úr stríðinu kom þeim saman í nunnuklaustur og varð 
kennari, hjúkrunarmaður og faðir þeirra. Pestalozzi skrifaði mikið og mátti sjá áhrif frá 

Rousseau í grunninn, bjartsýn traustsyfirlýsing á hinum óspilta og einfalda manni. Pestalozzi 
var þó ekki sammála Rousseau að ala barnið upp fjarri öllum því Pestalozzi taldi að ekkert 
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væri eins sterkt uppeldislegt afl og gott fjölskyldulíf. Pestalozzi er þekktur sem faðir hinnar 

uppeldismiðuðu smíði eða verklegra þjálfunar Samkvæmt kenningum hans var æskilegt að 
handverksþjálfun væri hluti af almennri menntun. Þá myndi listrænir hæfileikar tengjast 
vitsmunalegri og siðferðislegri stjórn nemandans.  Nauðsynlegt var að gefa nemandanum 

sveigjanleika til hreyfingar og leiks því að skólastarf þar sem nemandinn þyrfti að sitja lengi 
væri óeðlilegt. 

Friedrich Fröbel (1782-1852) var bæði kennari og fræðimaður. Hann var undir miklum 

áhrifum frá Pestalozzi og starfaði eftir hugmyndum hans en í anda rómantískustefnunnar 
(Myhre, 1998/2001). Hann stofnaði heimavistaskóla sem einkenndist að góðu fjölskyldulífi 
að hugsjón og með náin tengsl við atvinnulíf og náttúru. Áhugi hans um uppeldi ungra barna 

var mikill og fór stig vaxandi með árunum. Hann lagði mikið upp úr leik, að börn fengju að 
leika sér, stofnaði leikskóla, fór að framleiða leikföng sem áttu að hjálpa til við þroska barna 

en svo kemur bann við leikskólum vegna mistaka sem bugar Fröbel og hann deyr ári seinna. 
Leikskólar hófu göngu sína aftur undir leiðsögn áhugasamra Fröbel-lærisveina sem störfuðu í 
anda Fröbels og Pestalozzis. ). Í skóla Fröbels var lögð áhersla að þróa hæfileika nemenda að 

uppgötva og finna upp í gegnum reynsluupplifanir tengdar handverki. 
Uno Cygnæus (1810-1888) finnskur uppeldisfrömuður var helsti stofnandi alþýðuskólanna 

í Finnlandi og þróaði hann áfram hugmyndir annarra uppeldisfrumkvöðla eins og Pestalozzis 

og Fröbels (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011b). Cygnæus lagði áherslu á handverk 
og að kennslan yrði uppeldismiðuð en ekki í formi iðnnáms því hann taldi að verkleg vinna 
væri mikilvæg í uppeldi barna. 

 

3.2 Þróun nútíma hugmynda um uppeldismiðað handverk 
Á nítjándu öld tók iðnnám og starfsmenntun miklum breytingum en aðalástæða þess var 
stofnun almenns menntakerfis til að sinna alþýðumenntun. Iðnvæðingin vesturlanda kallaði 

jafnframt á nýrri og betri færni hins almenna borgara og vinnandi manns (Brynjar Ólafsson 
og Gísli Þorsteinsson, 2011b). Árið 1866 var Finnland fyrst til að gera handverk að 
lögbundinni grunnmenntun, þegar verklega kennslan var sett á fót þá var hún byggð á 

hugmyndum og fyrirkomulagi Cygnæusar. Síðan kom Otto Salomon sænskur 
uppeldisfrömuður og þróaði áfram hugmyndir Cygnæusar og var það undir nafninu slöjd. 

Slöjd er uppeldiskerfi sem byggist á verklegri þjálfun og tengist starfi í skólum þar sem 
handverksaðferðir eru notaðar til að gera fallega og hagnýta hluti (Brynjar Ólafsson og Gísli 
Þorsteinsson, 2011b). Uppeldisstefnan slöjd var gefið nafnið skólaiðnaður af Jóni 

Þórarinssyni fyrsta fræðslustjóranum á Íslandi (Jón Þórarinsson, 1891). 
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Þegar litið er yfir fræðimenn síðustu alda er fjallað hafa um handverk þá er áherslan á 

verkkunnáttu sameiginlegur þráður hjá þeim öllum og umhugsunin um gildi verklegrar 
þjálfunar fyrir nemandann. Flestir fræðimenn á sviði menntunar byggja kenningar sínar á 
hugmyndum fyrri fræðimanna og þróa þær frekar. 

Um aldamótin 1900 voru kynntar hugmyndir um uppeldismiðað handverk fyrir 
Íslendingum af fyrstu talsmönnum þess hérlendis (Brynjar Ólafsson, Gísli Þorsteinsson og 
Ossi Autio, 2014c). Rætt var um hvaða fyrirkomulag hentaði best fyrir þessa menntun og 

voru fyrstu lögin um fræðslu barna samþykkt árið 1907 á Alþingi. Ekkert var minnst á 
handmenntir í fyrstu fræðslulögunum þó að talsmenn handmennta höfðu verið þátttakendur 
í gerð þeirra. Ekki var það fyrr en 1936 að skylda var að veita börnum nokkra tilsögn í 
handiðju þó var smíðaiðkun væri víða byrjuð í íslenskum skólum. Drög að námskrá var gefin 
út árið 1948 fyrir barna- og gagnfræðiskóla. Þá var kynjaskipt í greininni og voru stúlkur í 

handavinnu  og drengir í skólasmíði, eins og greinin var oft kölluð. Námsskrá fyrir nemendur 
á fræðsluskyldualdri var gefin út árið 1960 og voru markmið sett fyrir hverja námsgrein þar 
sem mátti greina fyrir áhrifum úr hugmyndafræði slöjdsins í báðum greinunum, handavinnu 

stúlkna og drengja. Markmiðin námsins voru svipuð hjá báðum kynjum og tengdust þau 
hugmyndinni um uppeldislegs gildum handverks svo sem bera virðingu fyrir vinnu, þroska 
vandvirkni og æfa saman hönd og hug. Lögð var áhersla á samþættingu hannyrða, 

myndmenntar og smíði í námskrá fyrir grunnskóla sem kom út 1976-1977 þar sem smíði og 
hannyrðir varð skylda fyrir bæði kynin í fyrsta sinn. 

Námsgreinin smíði varð fyrir miklum breytingum árið 1999 þegar henni var breytt í 

tæknimennt til að efla tæknilæsi nemenda í nútíma samfélagi (Brynjar Ólafsson, Gísli 
Þorsteinsson og Ossi Autio, 2014c). Úr var námsgreinin hönnun og smíði sem byggðist á 
hugmyndum um nýsköpun, tæknilæsi og hönnun en meginmarkmiðið var að þroska 

tæknilæsi, færni nemenda að hanna og sköpunargáfu þeirra. Hinsvegar þótti mörgum 
kennurum vera gengið of langt í átt að tæknimennt og nýjar áherslu ættu að fá meira 
tímavægi. 

Þegar farið var í að endurskoða Aðalnámskrá grunnskóla fyrir 2007 var leitað álits og 
stuðnings Félags íslenskra smíðakennara (Brynjar Ólafsson, Gísli Þorsteinsson og Ossi Autio, 
2014c). Ákveðið var að draga úr tæknimiðuðum viðfangsefnum og aðrir þættir efldir eins og 

vinnuvernd og áhersla á sjálfbæra þróun í hönnun verkefna. Var þá greinin gerð að 
sjálfstæðu námssviði. Meiri áhersla var lögð á handverksiðkun. Hönnun og nýsköpun voru 
enn mikilvægir þættir en dregið var úr tæknimiðuðum verkefnum. Félag smíðakennara var 

einnig stuðningsaðili við mótun greinanámskrárinnar fyrir Aðalnámskrá grunnskóla fyrir 
2011. Glögglega sést að fyrri gildi voru endurvakin í smíðakennslunni og áhersla á sjálfbæra 
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þróun. Á meðal nýrra viðfangsefna eru handverksþættir eins og glervinna og ferskar 

viðarnytjar. Að auki voru markmiðunum fækkað og kennarar hafa nú aukið frelsi til að móta 
innihald skólanámskrár. 
 

3.3 Hönnunarstefna Íslands 2014-2018 
Hönnun nytjahluta er viðfangsefni þessarar ritgerða og áhersla í núverandi námskrá fyrir 
hönnun og smíði. Áhersla á hönnun hefur farið vaxandi í íslensku samfélagi sem reiðir sig í 

ríkara mæli á ný atvinnutækifæri er tengjast hönnun nýrra nytjahluta. Stjórnvöld hafa því 
mótað hönnunarstefnu sem ætlar er að lita innihald námskrá í verklegum greinum bæði á 
grunn- og framhaldskólastigi. 

Hönnunarstefna Íslands 2014-2018 er opinber stefnumörkun landsins í hönnun 
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 
Einn af þáttum stefnunnar er að gera hönnun aðgengilegri í grunn- og framhaldsskólum 

landsins og tryggja að skólar hafi kennsluefni við hæfi er tekur til hönnunar. Lögð er áhersla á 
sköpun og að nemendur verði færir um að vinna verkefni frá hugmynd til lokaafurðar. 

Vitundarvakning hefur átt sér stað á Íslandi undanfarin misseri og skilningur yfirvalda á 

gildi nytjahönnunar glæðst. Hönnunarstefnan er því leið stjórnvalda til að hjálpa til og styðja 
við eflingu hönnunar með markvissri stefnu. Það hefur sýnt sig að hönnun skiptir sköpum í 
þjóðfélaginu til að auka verðmæti. Hönnun tekur til margra atvinnugreina í samfélaginu. Hún 

byggir á skapandi hugsun og að finna hagnýtar lausnir. Í hönnun er falinn sköpunarkraftur 
sem er notaður til að efla atvinnulífið og menninguna. Hefur skilningur þjóðarinnar verið að 
aukast á hlutverki hönnunar sem aflgjafi nýsköpunar á Íslandi (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 
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4 Nám og kennsla 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti (2013a) byggir á lögum um menntun og skólastarf 
og er hún rammi um skólastarfið á þeim stigum sem við á. Hún er ætluð öllum þeim sem 
koma að skólakerfinu hvort sem það eru stjórnendur, kennarar eða foreldrar. Skólar landsins 

eiga að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, menntun 
og velferð hvers og eins. Almenn menntun stefnir á hverjum tíma að aukinni hæfni 
einstaklingsins að takast á við áskoranir í daglegu lífi og miðar við að auka skilning hvers og 

eins á eigin hæfileikum. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013a) eru sex grunnþættir og eru þeir notaðir sem leiðarljós 
við gerð námsskráarinnar en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir tengjast allir innbyrðis, eru háðir hver 
öðrum og með því að hugsa út frá þeim næst að skapa meiri heildarsýn um skólastarfið. 

 Handverk og listir eru svo sterklega samofin í okkar daglega líf að við erum ekki 

meðvituð um áhrif og tilvist þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). Nemendur 
þroskast í list- og verkgreinum og móta með sér sjálfstætt gildismat. Þetta eykur hæfni þeirra 
til að tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og til að takast á við heiminn á 

gagnrýninn, persónulegan og skapandi hátt. Jafnvægið á milli verklegs- og bóklegs náms 
stuðlar að jafnrétti nemenda að finna hæfileikum sínum réttan farveg. Verkgreinar í 
grunnskóla; heimilisfræði, hönnun og smíði og textílmennt búa nemendur undir hið daglega 

líf og gefa þeim tækifæri til sköpunar, að nota sköpunargáfuna til að móta umhverfið sitt í 
markvissum tilgangi. 

 Hönnun og smíði á sér langa sögu sem námsgrein og er meginmarkmið námsins fyrst og 

fremst að gera nemendur sjálfstæða í verki, stuðla að vinnugleði þeirra og virðingu fyrir 
vinnu, þjálfa einbeitingu, verkfærni og iðjusemi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013a). Námsgreinin byggir á rótgrónum handverkshefðum og almennum áherslum um 
menntun og uppeldi. Nemandi á að öðlast færni og þekkingu sem hann getur fært yfir á 
tómstundir, heimilishald og starfsvettvang. Lögð er áhersla á að hann sé virkur í 

hönnunarferlinu og móti útlit og uppbyggingu hluta miðað við notkun þeirra. Nýsköpun og 
hagnýt þekking eru þætti sem tengjast inn í hönnunarferlið og eru því mikilvægar áherslur í 
greininni ásamt sjálfbærri þróun. 

 Í greinasviði Aðalnámskrár grunnskóla, (2013a) eru sett upp hæfniviðmið við hverja 
grein. Í hönnun og smíði eru áherslurnar flokkaðar í handverk, hönnun og tækni og umhverfi. 
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Hverjum flokki er síðan skipt niður í aðra þrjá flokka sem eru með viðmið fyrir áfanga innan 

grunnskólanámsins eða við lok 4. bekkjar, lok 7. bekkja og lok 10. bekkjar. Kennari á að nýta 
sér þessi viðmið og kenna samkvæmt þeim sem þar kemur fram hvað nemandi á að kunna í 
lok hvers áfanga. Mjög gott er að setja upp verkefni fyrir hvern bekk miðað við hæfniviðmið 

námskráarinnar til að stefna í rétta átt. Hér fyrir neðan má sjá hæfniviðmið samkvæmt 
aðalnámskrá fyrir hönnun og smíði í grunnskólum landsins. 

Töflurnar hér að neðan sýna hæfniviðmið fyrir hönnun og smíði við lok 4. bekkjar, 7. 

bekkjar og við lok 10. bekk. Til viðbótar kemur menningarlæsi sem er sameiginleg 
hæfniviðmið fyrir allar list- og verkgreinar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Í hönnun og smíði eru hæfniviðmiðum skipt í þrjá flokka. Í þeim eru aðaláherslusvið 

greinarinnar en þeir tengjast þó allir innbyrðis. Markmiðin eru gerð til að auka verkvit, til að 
nemendur öðlist þekkingu á efnum, hæfni í notkun verkfæra og að þeir geti ákveðið hvenær 

frágangur sé vandaður. Einnig þarf kennari að efla skilning nemenda á hönnunarferlinu, 
kenna þeim að skipuleggja, gera áætlanir og efla tæknilegt innsæi þeirra og skilning. 
Skynbragð nemenda á umhverfi sínu og á verklegum störfum tengist efnisvali þeirra. 

Mikilvægt er að nemendur þekki hugtakið vinnuvernd og læri að nota hlífðarbúnað í 
smíðastofunni á réttan hátt. 

 

Tafla 1. Taflan sýnir hæfniviðmið grunnskólabarna fyrir handverki í lok 4. bekkjar, 7. bekkjar 
og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

 

Handverk 

Við lok 4. bekkjar getur 
nemandi: 

Við lok 7. bekkjar getur 
nemandi: 

Við lok 10. bekkjar getur 
nemandi: 

• valið og notað nokkur 
verkfæri sem hæfa viðfangsefni 
á öruggan hátt, 
• gert grein fyrir nokkrum 
smíðaefnum sem unnið er með.  
 

• valið og notað á réttan hátt 
helstu verkfæri og mælitæki, 
• gert grein fyrir uppruna og 
notagildi þess efniviðar sem 
notaður er í smíðastofunni. 
 

• valið aðferðir, efni og 
verkfæri við hæfi og sýnt rétta og 
ábyrga notkun verkfæra, 
• sagt frá mikilvægi 
verkþekkingar í nútíma samfélagi. 

 

Tafla 1 hér að ofan sýnir áfangamarkmið sem lúta að handverki fyrir fjórða, sjöunda og 
tíunda bekk. Megináhersla er á að nemendur kunni skil á verkfærum og viti hvenær á að nota 
þau miðað við viðfangsefni þeirra hverju sinni. Einnig er áhersla á að nemendur kunni skil á 

algengum smíðaefnum. 
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Tafla 2. Taflan sýnir hver hæfniviðmið grunnskólabarna eru í hönnun og tækni við lok 4. bekkjar, 7. 
bekkjar og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 
 

Hönnun og tækni 

Við lok 4. bekkjar getur 
nemandi: 

Við lok 7. bekkjar getur 
nemandi: 

Við lok 10. bekkjar getur 
nemandi: 

• dregið einfalda skissu og 
tvívíða teikningu til að útskýra 
hugmyndir sínar, 
• unnið verkefni frá 
hugmynd að fullunnum hlut með 
áherslu á form og útlit, 
• framkvæmt einfaldar 
samsetningar, 
• sagt frá orkugjöfum sem 
nota má í smíðaverkefnum og 
nýtt virkniþætti í smíðisgripum, 
s.s. vogarafl, gorma og teygjur, 
• bent á ýmis tæknifyrirbrigði 
er tengjast hans daglega lífi, 
• greint einfaldar þarfir í 
umhverfi sínu og rætt nokkrar 
lausnir. 

• útskýrt hugmyndir sínar með 
því að rissa upp málsetta 
vinnuteikningu, 
• lesið einfalda teikningu, 
smíðað eftir henni og unnið eftir 
hönnunarferli frá hugmynd að 
lokaafurð, 
• valið samsetningar og 
yfirborðsmeðferð sem hæfa 
verkefnum, 
• hanna og smíðað verkefni 
sem nýtir orkugjafa og lýst því 
hvaða virkniþættir eru að verki í 
ýmsum hlutum, 
• lýst hvernig tæknin birtist í 
nánasta umhverfi hans og 
almennt í samfélaginu, 
• greint þarfir í umhverfi sínu 
og rætt mögulegar lausnir. 

• útskýrt hugmyndir sínar 
fríhendis- og með grunnteikningu, 
• unnið sjálfstætt eftir 
verkáætlun og vinnuteikningu, 
útbúið efnislista og reiknað 
kostnað, 
• framkvæmt flóknari 
samsetningar, s.s. samlímingu, 
töppun og skrúfun, 
• hannað verkefni út frá efni, 
fagurfræði, tækni, umhverfi, 
notkun og endingu, 
• sagt frá hvernig tækni er 
nýtt í atvinnulífinu, 
• gert grein fyrir áhrifum 
nýsköpunar á umhverfi sitt og 
samfélag. 

 

Í töflu 2 sjást áherslur námskrárinnar á skilning og getu nemenda er snýr að hönnun og 
tækni. Megináherslan er á getu nemandans að þróa eigin hugmynd í gegnum hönnunarferli. 
Hann þarf að vera fær um að teikna hana upp með tilliti til útlits og forms og virkni hlutarins. 

Einnig er lögð áhersla á að nemandinn geti greint þarfir í umhverfi sínu og fundið heppilegar 
lausnir í samvinnu við samnemendur sína. 
 
Tafla 3. Taflan sýnir hver hæfniviðmið grunnskólabarna eru fyrir umhverfi við lok 4. bekkjar, 7. 
bekkjar og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 
 

Umhverfi 
Við lok 4. bekkjar getur 

nemandi: 
Við lok 7. bekkjar getur 

nemandi: 
Við lok 10. bekkjar getur 

nemandi: 
• valið efni út frá 
umhverfissjónarmiðum og sagt 
frá kostum þess að nota efni úr 
nærumhverfi, 
• sýnt góða nýtingu þeirra 
efna sem unnið er með, 
• beitt líkamanum rétt við 
vinnu sína og sýnt rétta notkun 
hlífðarbúnaðar. 

• gert grein fyrir hvort efni séu 
hættuleg og hvernig hægt er að 
endurnýta og flokka efni sem 
fellur til í smíðastofunni, 
• gert við og endurnýjað eldri 
hluti og lengt þannig líftíma 
þeirra, 
• útskýrt réttar vinnustellingar 
og valið viðeigandi hlífðarbúnað. 

• greint vistvæn efni frá 
óvistvænum og haft sjálfbærni að 
leiðarljósi við vinnu sína, s.s. við 
efnisval, 
• gert sér grein fyrir hvort og 
hvernig hægt er að endurnýja 
ýmsa hluti til að lengja líftíma 
þeirra, 
• beitt viðeigandi 
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vinnustellingum og notað réttan 
hlífðarbúnað og fjallað um 
vinnuvernd og hvers vegna reglur 
þar að lútandi eru settar. 

 
Tafla 3 hér að ofan sýnir áherslur er lúta að sjálfbærni sem er einn af lykilþáttum 
aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur eiga að geta valið efni og notað með tilliti til 

umhverfissjónarmiða. Einnig á nemandinn að geta staðið rétt að vinnu sinni og vera 
meðvitaður um reglur er lúta að vinnuvernd. 

4.1 Um hönnun sem áherslu í menntun 

Handverk hefur félagslegt gildi, það gefur fólki von um bjartari framtíð og byggir upp 
sjálfstraust sem hjálpar fólki að fóta sig í tilverunni. Það hentar mismunandi einstaklingum 
t.d. þeim sem eru félagslega einangraðir (Stables, 2014d). Skilningur manna á tengingunni á 

milli handverks og vellíðan hefur aukist á síðustu árum og rannsóknir sýna að handverk eflir 
félagsfærni í gegnum samskipti. Vellíðan er mikilvæg til að geta myndað félagsleg tengsl og 
að vera virkur í samfélaginu. Margar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að hönnun sem 

áhersla í skólastarfi styrkir nemendur og veitir þeim meiri vellíðan. 

Breyta þarf viðhorfi skólafólks til námsgreinarinnar hönnun og smíði (Taboada og 
Coombs, 2014b). Greinin snýst ekki bara um að smíða heldur að upplifa og taka þátt í 

hönnunarferlinu frá upphafi til enda.  Mikilvægt er að leggja áherslu á hönnun verkefna áður 
en verkleg kennsla hefst. 

4.1.1 Að kenna hönnun 

 Kennari sem kennir hönnun og smíði þarf að virða sjálfsákvörðunarrétt nemandans og huga 

að því hvaða verkefni nemendur vilja gera í stað þess að leggja fyrir fyrirfram ákveðin 
verkefni (Stables, 2014d).  Námsskránni mætti breyta og gefa nemendum meira svigrúm til 
þess að þróa og hanna verkefni sín frá grunni (Taboada og Coombs, 2014b). Mikilvægt er að 

kennarinn sé til staðar og hjálpi nemendum að finna heppilegar lausnir. Einnig er mikilvægt 
að kenna nemendum að byggja og þróa hugmyndir sínar út frá eigin þekkingu og hagnýta svo 
nýja þekkingu úr umhverfinu við þróun þeirra og gerð. Gott er að byggja kennsluna á 

innlögnum er tengjast viðfangsefninu og hafa umræðutíma í lokin til að greina ferilinn. Einnig 
þarf kennarinn þarf að fá nemendur til þess að skilja gildi þess tíma sem fer í hugmyndvinnu 
(Taboada og Coombs, 2014b). 

4.1.2 Að læra að hanna 

Nemendum finnast þeir oft vera að gera hluti sem hafa enga þýðingu og oft á tíðum klára 
þeir ekki hlutina vegna þess að áhuginn var ekki fyrir hendi eða þeim fannst verkefnið ekki 
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þess virði það klára það (Taboada og Coombs, 2014b). Ef nemendur reyna að leysa verkefnin 

á auðveldari hátt en ætlað var ætti kennarinn að aðlaga þau betur að aldri og getustigi 
þeirra. Nemandi þarf þó að geta gagnrýnt sjálfan sig þ.e. hafa gagnrýna hugsun gagnvart 
verkum sínum og annarra (Taboada og Coombs, 2014b) svo sem til að meta hvort þeir hafi 

gert sitt besta til að leysa viðfangsefnið. 
Stærsta breytingin á sér stað þegar nemendur eru komnir á það stig að vera sjálfstæðir í 

hugsun. Þá hafa þeir einnig lært að afla sér í þekkingar sem auðveldar allt hönnunarferlið 

(Stables, 2014d). T.d. nota nemendur oft internetið til að afla sér viðbótarþekkingar þar sem 
hægt er að finna margan efnivið sem ungur hönnuður þarf til að þróa og framkvæma 
hugmyndir.  

 
4.1.3 Að hugsa sem hönnuður 
Til þess að nemandi geti hugsað sem hönnuður þarf hann að ekki aðeins svigrúm til að hanna 

sínar eigin hugmyndir og tækifæri til að þróa verkefnin, heldur einnig frelsi til að rannsaka og 
tíma til að hugsa (Taboada og Coombs, 2014b). 

Ungir hönnuðir verða að geta hugsað út fyrir rammann þegar kemur að því að móta eigin 

hugmyndir og einnig að læra að meta verk annarra og læra af þeim (Taboada og Coombs, 
2014b). Stöðug þróun viðfangsefnisins verður að eiga sér stað í gegnum allt ferlið og verður 
hönnuður að vera opin fyrir stöðugri endurnýjun. Hollt er að hafa í huga að allar manneskjur 

eru hönnuðir á sinn einstaka hátt og persónuleg tenging við viðfangsefnið glæðir það oft lífi. 
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5 Um námsefnið og notkun þess 

Verkefnin sem fylgja með greinargerðinni eru ætluð mismunandi aldursflokkum en 
verklýsingarnar segja þó  til um hvaða aldursstigi hvert verkefni gæti hentað. Lögð er áhersla 
á nytjahönnun með gagnsemi og einfaldleika að leiðarljósi. Kennari getur nýtt sér 

verkefnasafnið með því að prenta verkefnin út og leggja þau fyrir nemendur. 
 

5.1 Verkefnin og notkun þeirra 
Verkefni í verkefnasafninu eru nytjahlutir sem hægt er að nota innan heimilisins í daglegu lífi. 

Öll eru þau meðfærileg og hafa þann kost að ekki fer mikið fyrir neinu þeirra. Í 

verkefnasafninu er: 

• Ostabretti með kerti. 

• Smjörhnífur úr akrílplasti. 

• Tálgað skóhorn. 

• Pennastatíf með mósaík skreytingu. 

• Spegill með mósaík skreytingu. 

• Tálguð skeið. 

• Tannburstahaldari. 

• Lyklahengi. 

• Fatasnagi úr akrílplasti. 

 

Verkefnin hafa þann eiginleika að nýtast vel á heimilum og eiga að stuðla að því að 

nemendur verði ánægðir í skólanum. Sum verkefni eru hefðbundin smíðaverkefni en nú 

reynir á nemandann að þróa útlit þeirra og form eða  búa þau til úr öðrum efnum eða smíða 

þau á annan hátt. Hefðbundið brauðbretti er orðið að ostabretti með kerti,  smjörhnífur sem 

var smíðaður úr tré er nú gerður úr akrílplasti og lyklahengi sem áður var ómálað er nú 

málað með akrýlmálningu. Skóhornið, pennastatífið, spegillinn, skeiðin, tannburstahaldarinn 

og fatasnaginn eru hinsvegar hlutir sem eru nýrri verkefni í smíðakennslu. 
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5.2 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð er skipulag sem kennarinn notar til að framkvæma kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011c). Kennsluaðferðir eru í flestum tilfellum notaðar fyrir eina kennslustund 
en hægt að byggja allt námið á sömu kennsluaðferðinni eða blanda saman fleiri en einni. Ekki 

er vitað hvað margar kennsluaðferðir eru til en þær skipta tugum ef ekki hundruðum og 
þúsundum. Kennarar þurfa að þekkja og kunna helstu aðferðirnar og geta notað þær 
markvisst í kennslunni. Hægt er að aðlaga aðferðirnar að eigin þörfum. Það hefur sýnt sig að 

ein aðferð er ekki betri en önnur og nauðsynlegt er að breyta reglulega um aðferðir. Ákveðin 
kennsluaðferð getur virkað mjög vel í ákveðinn tíma en stundum gott að breyta til. 

Á bak við hverja kennsluaðferð eru mismunandi markmið og eru oft mjög ólíkar í eðli 

sínu (Ingvar Sigurgeirsson, 2011c). Ekki er víst að sama aðferð virki eins hjá öllum kennurum 
þar sem þeir eru ólíkir og með ólíkar þarfir. Það þarf ekki nema eitt bros eða breytt orðalag 
til þess að útkoman verði önnur. Hver kennari þarf að finna sína leið og nota kennsluaðferðir 

á sinn sérstaka hátt. 

Eðlilegt er að ferill kennslunnar, þegar kennari notar verkefnasafnið, stefni að því að 

virkja sköpunarkraft nemandans. Kennsluferillinn gæti t.d. verið eftirfarandi: 

5.2.1 Undirbúningur kennarans fyrir kennslustundina: 

Kennari þarf að finna verkefni sem samræmist hæfnimarkmiðum aðalnámskrá og undirbúa 

innlögn sem kveikir áhuga hjá nemendum. Hann þarf að afla upplýsinga um svipuð verkefni 
sem hafa verið gerð annarsstaðar og skilgreina þörf hlutarins. Jafnframt þarf hann að gera 
innkaupalista yfir efni sem þarf að kaupa í verkefnin. 

5.2.2 Undirbúningur nemanda; heimavinna 

Þegar búið er að kynna nemendum verkefnið þá fá þeir verkefnablað með sér heim sem þeir 
eiga að fylla út. Krakkarnir eiga að kynna sér hlutinn með því að fara á netið eða leiðangur í 
búðir eða söfn til að skoða svipaðar hugmyndir. Þegar búið er að kynna sér nokkrar útgáfur 

af verkefninu þá þarf að hanna og skissa fimm nýjar útgáfur og á ein á að vera lokahönnun 
nemandans af verkefninu. Nemandinn á síðan að koma með verkefnablaðið í næsta tíma. 

5.2.3 Innlagnir (hvernig ber kennarinn sig að) 

Þegar kennslustund byrjar þarf kennarinn að vera með innlögn. Að ýmsu þarf að huga að 

þegar hún hefst. Kennari þarf að ná til nemenda sinna og þarf hann að passa fas og 
framkomu sem er til dæmis tjáning, svipbrigði og raddbeiting (Ingvar Sigurgeirsson, 2011c). 
Verklag hans segir líka nemendum margt því þeir þurfa að finna styrk kennarans, hvernig 

hann til dæmis segir nemendum fyrir verkum, þegar hann hrósar þeim og hlusta á þá. Sýna 
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þarf virka hlustun og er það gert með því að sýna viðkomandi að þú ert að hlusta bæði með 

orðum eða svipbrigðum. 

Ræða þarf vel um hönnun hlutarins, efnisval, smíðaferil, yfirborðsmeðferð og aðra 
þætti er tengjast verkefninu. Þegar innlögnin er búin þá þarf kennarinn að vera virkur í að 

styðja við vinnu nemendanna og ganga á milli nemenda og aðstoða eftir þörfum. 

5.2.4 Hönnun og teiknun verkefna 

Nemendur hanna og teikna hugmyndirnar í tímanum á ítarlegri hátt en var gert heima en 
styðjast við samt sem áður frumskissurnar. Teikningarnar er gott að teikna upp á þrjá vegu 

eða að sýna ofan á, á hlið og hlutinn að framan og að aftan. Gott dæmi um vinnuteikningar 
er skávörpun en þá er hugmyndin teiknuð hornrétt frá mismunandi sjónarhornum. Gott er 

að allar hliðar sjáist áður en vinna hefst þar sem það hjálpar nemandanum að skilja form 
hlutarins og virkni (Finney, Chapman og Horsley, 1997/2004). Málsetningar eru settar inn á 
teikninguna til að fara eftir við gerð hlutarins. Mikilvægt er að mál séu rétt og nauðsynlegt að 

fara vel yfir þau áður en byrjað er að saga niður efni. 

5.2.5 Efnisöflun 

Kennarinn þarf að fara vel yfir efnisbirgðir smíðastofunnar áður en nemendur byrja 
verkefnavinnuna og vera tilbúinn með allt svo nemendur þurfi ekki að bíða. Kennari hefur 

ákveðinn pening í efniskaup sog er því gott er að gera kostnaðaráætlun er byggir á 
verkefnum annarinnar. 

5.2.6 Námsmat 

Mat á framförum og hæfni nemenda er reglulegur þáttur í skólastarfi og óslítandi frá kennslu 

og námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2011a). Aðaltilgangur námsmatsins er að leiðbeina börnum í 
gegnum námið þeirra og að markmiðum námsins verði náð. Með matinu er hægt að fylgjast 
með því hvernig nemendum gengur og hvort hæfniviðmiðum aðalnámskrár sé náð. Matið 

stuðlar og hvetur námsmenn en metur líka stöðu þeirra sem þurfa á frekari hjálp að halda. 

Námsmatsviðmið þurfa að vera skýr í stefnu skóla og allir þurfa að vera með á hreinu 
hvaða kröfur eru gerðar. Tilgangur námsmatsins er til að geta nýtt upplýsingar um stöðu 

skólastarfsins til að bæta nám og kennslu. Margar og fjölbreyttar leiðir er hægt að fara til að 
ná markmiðum hvers skóla en námsmat þarf alltaf að vera heiðarlegt, áreiðanlegt, 
sanngjarnt og óhlutdrægt í garð nemenda. Alltaf þarf að hafa hæfniviðmiðin í aðalnámskrá 

grunnskóla að leiðarljósi. 

Miklu skiptir að vera með gott kerfi þegar kemur að námsmati. Smíðakennari er með 

mörg börn yfir daginn og þarf því matið að vera meðfærilegt. Gott er að geta punktað hjá sér 
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eftir hvern tíma hvernig gekk en einnig gott að framkvæma símat tvisvar á önninni þar sem 

ítarlegra er farið yfir stöðu hvers nemanda. 

5.2.7 Umgengni og öryggi 

Nauðsynlegt að nota umgengis- og öryggisreglur til viðmiðunar í smíðastofunni því slys geta 
orðið ef ekki er farið  varlega. Nemendur ættu t.d. að nota hlífðarföt og hlífar svo sem 

vinnuvesti, öryggisgleraugu, heyrnahlífar og ávalt vera í skóm. Brýna ætti fyrir nemendum að 
fylgjast með hvort öðru. Gott er að skipa tvo umsjónarmenn fyrir hvern tíma og sjá til þess að 
þeir gangi frá stofunni í lok tímans. 
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6 Umræða og lokaorð 

Markmiðið með greinargerðinni er að sýna fram á að verkleg kennsla hefur jákvæð áhrif á 
líðan barna. Einnig verkefnasafninu gert með það í huga að þróun hugmynda og smíði hluta 
klárist í þeim fáu tímum sem hönnun og smíði hefur til umráða. 

 Nytjahlutir eiga sér langa sögu, aftur um margar aldir og alltaf virðast þeir geymast vel á 
heimilum landsins. Þegar börnin koma t.d. stolt heim með smjörhnífinn er hann oftar en ekki 
notaður samdægurs og stundum er hann enn til á heimilinu þrjátíu árum seinna. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla koma mörg hæfniviðmið fram sem nemendur þurfa að 
uppfylla en spurning er hvort verið sé að gera of miklar kröfu til hönnunar- og 
smíðagreinarinnar miðað við þær kennslustundir sem eru á stundatöflunni. 

 Kennarar eiga það til að velja verkefni sem þeim langar til að gera en ekki hvað 
krökkunum langar. Auka þarf sjálfstæða ákvartanatöku með markvissum hætti þar sem meiri 
ábyrgð er lögð á nemendur til að gera þau sjálfstæðari. Sköpun er mikilvægur þáttur í 

skólastarfi og tengist ákvarðanatöku þar sem nemendur fá frelsi til að útfæra hugmyndir 
sínar. Við þurfum því  að auka þátttöku barnanna í ákvarðanatöku er tengist eigin 
verkefnavali. 

 Nauðsynlegt er að kenna börnum og unglingum nytjahönnun og í grunnskóla í samræmi 
við kröfur nútímasamfélagsins um virka þátttöku einstaklingsins í mótun atvinnulífsins og 
menningarinnar.  Nám í nytjahönnun er þannig góður undirbúningur fyrir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi þar sem nemandinn verður að vera virkur þátttakandi í þróun eigin 
hugmynda eins og hann þarf að vera virkur þátttakandi í mótun samfélagsins eftir að námi 
líkur. Með gerð nytjahluta verður hann einnig virkur þátttakandi í þróun eigin lífs á námstíma 

sínum þar sem hann er að vinna með lausnir sem síðan nýtast á heimili hans. 

 Nytjahönnun og gerð nytjahluta þjálfar nemandann í þróun og mótun hugmyndir og til 

að leita að þekkingu er tengist viðfangsefninu sem getur hjálpað honum að þróa það. Enn 
fremur verður til ný þekking vegna virkni nemandans að finna lausnir og útfæra útlit og form 
hlutarins. Þessi nýsköpun þekkingar gæti einnig orðið nemandanum hvatning til að læra í 

gegnum hönnun og verklega reynslu. 

 Með nytjahönnun er hægt aðlaga umhverfið að þörfum mannsins. Nytjahönnun er 
einnig kjörinn vettvangur til að virkja huga nemandans og fá hann til að hlúa að umhverfi 

sínu og sýna því alúð í verki. Huga þarf að sjálfbærri þróun eða áhrifum hönnunarinnar á 
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lífsvenjur fólks og heilsu þess. Einnig þarf að huga að líftíma hlutarins og áhrifum hans á 

umhverfið. 

 Skilningur á hönnunarferlinu ætti að vera undirstaða að þróun nytjahluta og kennslu í 
hönnun og smíði. Kennsla í nytjahönnun spannar yfir allt sköpunarferlið. Slíkt skólastarf 

sameinar hug og hönd, hugsun og framkvæmd og stuðlar að auknu áræði, framtakssemi og 
eflir þekkingu og færni nemandans ásamt verkskilningi hans og skipulagshæfileika. 

 Nytjahönnun eflir hæfileika nemandans að raungera hugmyndir sínar, hlúa að umhverfi 

sínu og móta það. Við framvindu hönnunarinnar þroskast tilfinningu nemandans fyrir gildi 
hlutanna í kringum hann sem fær hann til að skilja betur eigið umhverfi og samfélag 
(Aðalnámskrá grunnskóla 1999). 

 Í gegnum námsferlið tileinkar nemandinn sér fjölmarga þekkingar- og færniþætti sem oft 
tengjast öðrum þekkingarsviðum sem hjálpar honum að skilja og afla þekkingu til að geta 

þróað og framkvæmt hugmyndir sínar. 

 Lausnir á vandamálum, er tengjast nytjahönnun vísar til daglegs lífs nemenda. Slíkt 
skólastarf gæti eflt sjálfstraust nemandans og hvatt hann til frekari dáða í eigin lífi. Jafnframt 

ætti það að auka áhuga hans fyrir eigin menntun þar sem að tilgangur hennar ætti að vera 
skýrari fyrir honum.  Slík vinna styður nemandann í að koma auga á gildin í umhverfinu sínu 
og heiminn í kringum sig. Hún ætti einnig að hjálpa honum að skilja hönnun í samfélaginu og 

að meta fallegt handverk. 
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1 Inngangur 

Verkefnasafnið inniheldur verk sem höfundur hefur verið að gera á menntavísindasviði 
Háskóla Íslands á kjörsviðinu hönnun og smíði undanfarið ár en einnig eru í því verkefni sem 
voru þróuð sérstaklega fyrir lokaverkefnið. Heitið á lokaverkefninu vísar á nytjahönnun sem 

lýsir innihaldi þess en höfundur telur hana vera mikilvægan þátt í skólastarfi og góð leið til að 
virkja sköpunargáfu nemenda og gera þá að virkum þátttakendum í mótun 
framtíðarsamfélagsins. 

1.1 Um notkun verkefnasafnsins 

Verkefnin eru ætluð sem hugmyndir fyrir kennara og grunnskólanemenda í hönnun og smíði. 
Hvert verkefni er hugsað út frá nytjahönnun og að börnin geti notað hlutinn strax og hann er 
tilbúinn. Í hverri verkefnalýsingu kemur fram fyrir hvaða aldurshóp hluturinn er ætlaður og 

er hönnunar- og smíðaferlinu lýst í skrefum. 

Þegar kennari setur fyrir verkefni þá kemur hann með kveikju að tilvonandi verkefni 

sem hann leggur fyrir nemendur. Kveikjan samanstendur af upplýsingum, hugmyndum, 
hvatningu og hönnunar og smíðaferli hlutarins. Ekki er ráðlagt að hafa innlögnina of langa. 
Mátuleg lengd hennar gæti verið fimm til tíu mínútur í upphafi hvers tíma en hægt er að 

kalla hópinn saman og halda áfram ef þurfa þykir. 

1.2 Efnisnotkun 

Í verkefnunum er notast við efni sem eru yfirleitt til staðar í smíðastofum landsins og er hvert 
verkefni hugsað út frá að kostnaður sé í lágmarki. Hér á eftir verður minnst á nokkrar þessara 

efnistegunda. 

Fura er með aflangar, hvassar og grænar nálar en þær heita barr og koma í staðin fyrir 
laufblöð. Furan er sígræn allt árið í kring en hún fellir því ekki barrið á haustin eins og lauftré 

(Kristinn Svavarsson, 2008b). Furan er barrviðartegund og er að öllu jöfnu mýkri og 
fljótvaxnari viður en lauftré. Þess vegna er hún kölluð mjúkviður í staðinn fyrir harðvið sem 
er lauftré. Furan er algengasta viðartegundin og mikið notuð. Það er gott að vinna með hana, 

auðvelt að þjala hana og pússa til fyrir börn á grunnskólaaldri. 

Lerki er einkar endingargott barrtré og seigur viður sem hefur mikið viðnám við fúa 

(Kristinn Svavarsson, 2008b). Hann er þéttur, langtrefjóttur og hefur notkunin verið að 
aukast í seinni tíð. 
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Birkitré er lauftré, er með lauf á sumrin en fellir þau á haustin (Kristinn Svavarsson, 

2008b). Það er algengasta villta tré á Íslandi og er kræklótt og smávaxið. Viðurinn í ungu birki 
er mjög ljós en gulnar og dökknar með aldrinum. Hann hentar vel til útskurðar því hann er 
mjög þéttur í sér en samt ekki harður. 

MDF er tilbúið efni þar sem viðartrefjar eru hrærðar saman í límgraut og er pressað 

saman undir miklum þrýstingi þar sem úr verður brún plata (Kristinn Svavarsson, 2008b). 
MDF efnið er auðunnið en mikið ryk verður til við vinnslu á efninu. Efnið hentar vel sem 
smíðaefni fyrir grunnskólabörn á yngri stigum og er farið að nota það í meira magni. 

Krossviður er plötuefnið sem er mjög algengt efni í smíðastofum landsins. Við gerð 
krossviðar er viðardrumbur sagaður niður í þunnar einingar og eru þær límdar saman í kross 

(Kristinn Svavarsson, 2008b). Aðallega eru það birki eða fura sem eru notaðar með lími því 
þessar viðartegundir þola rakann mjög vel. Hægt er að fá margar þykktir af krossviðarplötum 

og henta þær vel fyrir yngri nemendur til að saga út allskonar verkefni. 

Steinaldarmenn notuðu að öllum líkindum hrafntinnu sem er náttúrulegt gler til vopna- 

og verkfæragerðar en náttúrulegt gler verður til er vissar tegundir af steini bráðna við mikinn 
hita og snöggkólna, eins og við eldingar og eldgos (Agnes Þorleifsdóttir, 2008a). Þegar elstu 
manngerðu glerhlutirnir eru skoðaðir þá eru þetta aðallega nytjahlutir eins og pottar og 

vasar. Í dag er talað um flotgler en þá er fljótandi gleri hellt á fljótandi tinblöndu. Glerið 
harðnar þar og verður allt jafnþykkt og alveg slétt. Til að fá fljótandi gler er notað samblandi 
af frumeindum kísils, sandi, efni sem innihalda frumeindirnar natrín og kalsín, kolefni og 

súrefni en þessu blandað saman, hitað og snöggkælt. Gler sem á að henda þarf að skila til 
endurvinnslustöðva því glerið er endurunnið í nytjahluti eins og flöskur, glös og fleira. 

Plastefni eru flest gerð úr hreinsaðri hráolíu og er auðmótanlegt efni (Finney, Chapman 

og Horsley, 1997/2004b). Til eru margar tegundir af plasti er til og hentar það í næstum hvað 

sem er. Plastefni geta verið létt, þung, hörð, mjúk, veikbyggð eða sterkbyggð en plastefni 
skiptast í tvo flokka mjúkplast eða harðplast (þ.m.t. resín eða kvoðuefni). Í verkefnasafninu 
eru verkefni sem gerð eru úr akrílplasti sem er mjúkplast og er efnafræðiheitið 

pólýmetýlmetakríl (PMMA). Efnið er yfirleitt kallað plexígler en það er mjög algengt plastefni 
í  skólaverkefnum. Þegar búið er að hita og beygja plastið þá storknar það þegar það kólnar 
og helst í þeirri stöðu nema plastið sé hitað upp aftur en þá getur það farið í fyrri mynd (því 

plast er með minni). Akrílplast er fallegur og sterkur efniviður sem þolir öll veður og hann er 
kjörinn fyrir búðarskilti og er notaður í flugvélaglugga vegna styrkleika. 
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1.3 Yfirborðsmeðferð 

Það er gott að vanda sig þegar verið er að smíða fallega hluti en auðvelt er að eyðileggja þá 

með óvandaðri meðferð á yfirborði þeirra. 

1.3.1 Viður 

Yfirborð viðar er meðhöndlað til að vernda og fegra hann gegn raka því ef raki kemst í viðinn 
þá bólgnar hann upp og byrjar að rotna. Áður en borið er á viðinn þarf að undirbúa og vinna 
hann svo sem að hefla hann til og pússa (Finney, Chapman og Horsley, 1997/2004b). Byrja á 

að setja smíðagripinn í hefilbekkinn eða skrúfstykkið og hefla eftir trefjunum. Gæta skal þess 
að hefla aðeins örþunnt lag í einu af viðnum. 

Sandpappír er settur á kubb og honum strokið eftir trefjunum til að slétta viðinn. Þegar 

viður er pússaður með sandpappír skal byrja á að grófpússa og er það gert með pappír 
númer 60, 80 og 100 (Kristinn Svavarsson, 2008b). Þar á eftir er notaður pappír númer 120, 
180 og 240 en grófleikinn fer eftir hvaða viðartegund unnið er með og hversu slétt yfirborðið 

þarf að vera á viðnum. Reglan er að byrja á grófasta pappírnum og vinna sig upp þann í 
fínasta. Til dæmis ef lakka á viðinn þá þarf að nota mjög fínan sandpappír. Gott er að festa 
hlutinn áður en hann er pússaður það auðveldar ferlið. 

Sandpappírsklossa er gott að nota til að pússa slétta fleti en einnig er gott að þríbrjóta 
sandpappírinn svo hann verði viðráðanlegri og renni síður ef klossi er ekki notaður (Kristinn 
Svavarsson, 2008b). Gott er að vefja sandpappír utan um þjalir ef pússa á rúnaða hluti. Muna 

þarf að pússa alltaf í sömu átt og trefjarnar liggja í viðnum því verkfærin skilja eftir för í 
yfirborðinu ef ekki er unnið samsíða efninu. 

1.3.2 Litun 

Það má lita við á marga vegu og er það mjög algengt og einfaldast er að bera á hann 
fúavarnarefni eða litaðar viðarolíu (Kristinn Svavarsson, 2008b). Margar tegundir eru í boði 
og fjölbreytt litaúrval er í málningar- og byggingarvöruverslunum. 

1.3.3 Bæsi 

Þegar fínir hlutir eru smíðaðir sem á að lakka þá er algengt að nota bæsi undir til litunar 
(Kristinn Svavarsson, 2008b). Fjölbreytt litaúrval er til af bæsi og algengast er að nota liti sem 
eru í duftformi sem leystir eru upp í volgu vatni og svo liti sem eru í spritti og kallaðir 

sprittbæs. Þegar verið er að bera bæsi á við þá er notaður pensill og svo strokið af með grisju 
eða þurrum klút svo umfram bæsi fari í þurrkuna. Viðurinn er ekki varinn fyrir raka þótt það 
sé búið að bera bæsi á hann (Finney, Chapman og Horsley, 1997/2004b). 
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1.3.4 Lökkun 

Þegar lökk eru borin á efnisvið þá þorna þau og verja yfirborðið fyrir raka og óhreinindum 

(Kristinn Svavarsson, 2008b). Í grunnskólum eru nær einungis notuð vatnsþynnanleg lökk og 
margar tegundir eru í boði. Sum lökk innihalda lífræn leysiefni og eru hættuleg heilsu t.d. má 
nefna sellulósalökk og lökk með terpentínu. Gott er að bera þrjár umferðir á viðinn 

(grunnumferð, fylliumferð, lokaumferð) til að fá fallega áferð og er það gert með rúllu, pensli 
eða sprautað á flötinn. Það þarf að pússa með sandpappír á milli umferða til að fá fallega 
áferð og þá er pappír númer 400 eða fínni notaður. Einnig er hægt að nota lakksköfu (sikling) 

til að skrapa á milli umferða í stað sandpappírs. Eftir hverja umferð þarf lakkið að fá að þorna 
yfir nótt og alltaf skal fylgja trefjunum þegar borið er á (Finney, Chapman og Horsley, 

1997/2004b). Hægt er velja lökk sem eru glansandi, mött og hálfmött (Kristinn Svavarsson, 
2008b). 

1.3.5 Málun 

Það má nota bæði vatnsmálningu og olíumálningu á við og einfalt er að bera hana á (Kristinn 

Svavarsson, 2008b). Málningin er notuð til þess að gefa yfirborðinu lit og gott er að grunna 
fyrst til að fá betri viðloðun og svo að viðurinn drekki ekki málninguna í sig (Finney, Chapman 
og Horsley, 1997/2004b). Gljáandi plastmálning hentar best. 

1.3.6 Olíur 

Hægt er að fá margar tegundir af hreinum viðarolíum til að fegra efniviðinn, eins og tekkolíu, 
línolíu og fernisolíu (Kristinn Svavarsson, 2008b). Algengt er að nota tekkolíuna á harðvið en 
einnig má nota hana á mjúkvið. Fernisolían er þó ekki mikið notuð nú til dags en á fyrri tíð 

var hún notuð á skrokk tréskipa. Yfirleitt er olían borin á með grisju eða klút og viðurinn er 
látinn draga vel í sig. Olíur verja viðinn gegn óhreinindum og raka. Muna þarf að setja notaða 
klúta með olíum í plastpoka og loka þeim en ekki í ruslafötur því það getur kviknað i þeim af 

sjálfu sér (sjálfsíkveikja). 

1.3.7 Gler 

Engin sérstök yfirborðsmeðferð þarf að hafa í huga þegar unnið er með mósaíkgler nema að 

þrífa fúguna vel af í lokin. Hægt er að nota glerbón (Agnes Þorleifsdóttir, 2008a) til að fá 

glans á glerið en það á ekki að þurfa þegar unnið er með mósaíkgler. 

1.3.8 Akrýlplast 

Plastefnisfleti þarf yfirleitt ekki á yfirborðsmeðferð því þau eru í flestum tilfellum jafn slétt og 

gler. Hinsvegar en það þarf að slétta allar brúnir sem sagað hafa verið til (Finney, Chapman 
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og Horsley, 1997/2004b). Þjöl og sandpappír er notað til að gera brúnirnar sléttar svo hægt 

sé að glatta endana með gasloga en með því að glatta þá verða endarnir jafn glærir og 

yfirborðið. 
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2 Útlits- og formhönnun og gerð teikninga 

Hönnun vöru gæti virst flókin í byrjun en ekki er þó erfitt að hanna vöru þegar ljóst er hvað á 
að gera (Finney, Chapman og Horsley, 1997/2004b). Forskriftina þarf að hugleiða vandlega 
því hún gefur til kynna til hvers er ætlast. Hönnunarvinnan byrjar þannig að viðskiptavinurinn 

í þessu tilfelli smíðakennarinn gefur upp forskriftina sem er hugmynd af því sem á að gera. 
Nemendur fá allir sömu forskriftina 
frá kennaranum að viðfangsefni sem 

þeir mega síðan útfæra á sinn hátt. 

 Til að koma hugmyndinni á blað 
eru gerð drög eða skissur á meðan 

hún er fersk í minninu og yfirleitt er 
hún teiknuð frekar upp í tvívídd og 
þrívídd (Finney, Chapman og Horsley, 

1997/2004b). Í tvívíddarteikningu eru 
aðeins tvö mál - breidd og hæð, en í 
þrívíddarteikningu eru þrjú mál - 

breidd, hæð og dýpt. Meiri 
upplýsingar koma fram í þrívíddarteikningu sem gerir hugmyndina raunverulegri. 

2.1 Mat á verkefnunum 

Kennari þarf að velja sér fleiri en eina aðferð við að meta starf nemenda. Gott er að hann 
þrói sínar námsmatsaðferðir í samræmi við skólanámskrá skólans (Menntamálaráðuneyti, 
1999). Nemendur þurfa að vera upplýstir um það í byrjun skólaárs hvernig námsmati verður 

háttað. Óformlegar umræður á milli nemenda og kennara um verkþætti og niðurstöður mats 
þroskar innsæi nemendanna og eykur skilning þeirra á verkefninu sem skilar sér í betra 
verkefni. Ef kennari notar símat þá þarf hann að meta tvisvar á önn og hafa í huga þætti eins 

og umgengni, hegðun, iðni, afköst, hugmyndarauðgi, hönnun, verkfærni og vandvirkni. Símat 
þarf að vera aðgengilegt fyrir foreldra í foreldradögum. Nemendur geta líka metið sig sjálfir 
og er það gert með sjálfsmati sem yfirleitt er ekki tekið með í lokaeinkunn þar sem tilgangur 

þess er einungis að auka og þroska innsæi nemenda og skilning þeirra á verkefnunum. Tillaga 
að sjálfsmati og símat fylgir verkefnasafninu. 

Mynd 1. Myndin sýnir hringlaga hönnunarferli (Hönnun og 
tækni) 
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2.2 Umgengni og öryggi 

Öryggi þarf að vera í fyrirrúmi þegar farið er inn í smíðastofuna og þarf kennari að vera 

meðvitaður um að kenna og kynna nemendum öryggisreglur stofunnar (Andrea Burgherr og 
Signý Traustadóttir, 2004a). Nemendur eiga að fá leiðbeiningar um hvaða verkfæri þau mega 

nota og til hvers á að nota þau, svo koma megi í veg fyrir slys. Þeir þurfa að vita hvað skiptir 
máli þegar kemur að heilsunni. Sum vinna gefur frá sér mengandi efni sem þarf að varast og 
gufur en þar má nefna brennipennann, frauðplastið, málningu og lökk. Hentugast er að nota 

vistvæn efni við yfirborðsmeðferð. 

     Til að fyllsta öryggis sé gætt þarf kennarinn að vera með tékklista og öryggisreglurnar 
þurfa að vera sýnilegar fyrir nemendur, til dæmis er hægt að hengja þær upp á vegg og í 

plasti. Kynna þarf fyrir nemendum að: 

• Festa hlutinn áður en farið er að vinna með hann. 

• Kynna sér öryggistækin sem eru á staðnum, hvernig má nota þau og hver má ekki nota 
þau. 

• Passa snúrur, efni og verkfæri á gólfi en það getur skapast mikil hætta ef ekki er gegnið 
frá þeim að vinnu lokinni. 

• Hvenær eigi að nota öryggishlífar og við hvaða tæki. 

• Alltaf þarf að vera í skóm í smíðastofunni. 

• Allar öryggisreglurnar og tryggja að nemendur fari eftir þeim því öryggi þarf alltaf að vera 
í fyrirrúmi. 
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3 Verkefnin 

Hér á eftir kemur hönnunarverkefnasafnið í eftirfarandi röð: 

• Verkefni 1     Ostabretti með kerti 

• Verkefni 2     Smjörhnífur - akrýlplast 

• Verkefni 3     Tálgað skóhorn 

• Verkefni 4     Pennastatíf - mósaík 

• Verkefni 5     Spegill - mósaík 

• Verkefni 6     Skeið - tálguð 

• Verkefni 7     Hundur - tannburstahaldari 

• Verkefni 8     Lyklahengi 

• Verkefni 9     Fatasnagi – akrýlplast. 
 
Ýmsar aðrar verkefnahugmyndir skutu upp kollinum þegar verið var að ákveða hvað færi í 
verkefnasafnið en þar má nefna nytjahluti eins og: 

• spaghetti mælir 

• smjörhnífa tálgaða úr greinum og úr furuplanka 

• hálsfesti úr akrýlplasti 

• hringa úr akrýlplasti 

• brauðbretti 

• hitaplatta með mósaík skreytingu 

• stand fyrir eldhúsbréf, renna eða tálga. 

 

Hér að neðan koma verkefni sem höfundur hefur gert í sínu námi og falla þau öll undir það 

markmið að vera nytjahlutir er tengjast daglegu lífi nemenda. 
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3.1 Ostabretti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Myndin sýnir nútíma útfærslu af brauðbretti 

Markmið 

Að hanna nytjahlut, reikna út hlutföll og form, fá þjálfun í að saga, þjala og pússa. 

 

Efni og verkfæri 

Furuplata, blýantur, blað, rissmát, langhefill eða stutthefill, stingsög, bandsög eða tifsög, 

borvél, þjöl, sandpappír 80 og 240, ryðfrítt rör, skeri, sprittkerti, sílikon og ólífuolía. 

 

Vinnuferli 

• Þykktin fundin þar sem hliðin á furuplötunni er þynnst, rissmátið stillt eftir því og 
strikað hringinn á furuplötunni. 

• Furuplatan er hefluð með langhefli eða stutthefli að strikunum sem búið var að 
merkja fyrir. 

• Næst er breidd plötunnar mæld og hliðarnar jafnaðar með heflinum. 
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• Hönnunin á brettinu er teiknuð á blað og síðan klippt út og teiknuð á plötuna og 
söguð út með stingsög, bandsög eða tifsög. 

• Brettið pússað með þjöl og síðan 80 og 240 sandpappír þar til mjúk áferð er komin á 
það. 

• Ryðfrítt rör er valið eftir stærð á ummáli sprittkertis og rörið sagað í sundur með 
skera, brúnin á rörinu er pússuð með þjöl. 

• Borvél notuð til að gera hring öðru megin á brettið fyrir sprittkerti. 

• Vatn borið á brettið og látið þorna. Brettið pússað aftur með 240 sandpappír. 

• Að lokum er ólífuolía borin á brettið og hún látin síast inn. Þegar brettið er að mestu 
þurrt af olíunni þá er það pússað með 800 sandpappír til að fá meiri mýkt. 

• Rörbúturinn er límdur ofan í gatið og sprittkertið sett í. 

• Vatn er borið á brettið og látið þorna. Brettið pússað aftur með 240 sandpappír. 

 

Innlögn: 

Í innlögninni fyrir ostabretti væri gott að tala um efniviðinn sem unnið verður með og 
hvernig yfirborðsmeðferð hann þarf. Leggja áherslu á að nemendur hanni sitt bretti og leggi 
smá vinnu í það heima með því að skoða mismunandi útfærslur  á netinu og/eða í búðum. 

Ræða skal um mikilvægi góðs frágangs og enda á umgengis- og öryggisreglum í stofunni. 

 

Verkefnið myndi henta fyrir: Miðstig og efsta stig. 
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3.2 Smjörhnífar akrýlplast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Myndin sýnir smjörhnífa úr akrílplasti 

Markmið 

Þjálfast í að nota akrýlplast í hönnun og átta sig á hlutföllum og stærðum. 

 

Efni og verkfæri 

Akrýlplast, blað,sandpappír, þjöl, vatn, skæri, kúlupenni, tifsög, bandsög, tálguhnífur, lím, 
bandslípivél, gastæki og kveikjari. 

 

Vinnuferli 

• Myndin sem á að gera er teiknuð á blað og klippt út. Teiknað er á akrýlplastið 
með kúlupenna og síðan er fígúran og smjörhnífarnir sagaðir úr. 

•  Smjörhnífurinn er pússaður og mótaður á bandslípivélinni en síðan pússaðir eins 
og fígúran með þjöl og síðan 80 sandpappír. Í lokin er pússað með 240 

sandpappír. Passa þarf að taka allar rákir í burtu með sandpappír. Tálguhnífurinn 
var notaður á smjörhnífana til að taka allar rispur í burtu því pússa þurfti inn á 
akrýlplastið. 

• Í lokin er farið með gasloga yfir pússuðu fletina og hlutirnir glattaðir. Gott er að 
kæla þá síðan niður í vatni. 
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Innlögn: 

Í innlögninni er gott að ræða um mismunandi plastefni en þó aðallega akrílplast, 

eiginleika og ókosti þeirra. Einnig þarf að velta fyrir sér heppilegasta forminu fyrir 
smjörhníf. Einn þarf að tala um hvernig yfirborðsmeðferð akrílplastið þarf og hvað ber að 
varast. Ræða um hvað góður frágangur skiptir miklu máli. Í lokin að fara yfir mikilvægi 

öryggis- og umgengisreglna. 

 

Verkefnið myndi henta fyrir: Efsta stig. 
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3.3 Skóhorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Myndin sýnir skóhorn úr birkigrein 

Markmið 
Þjálfast í að nota beittan hníf, að hanna hlut, átta sig á hlutföllum og stærðum. 

 

Efni og verkfæri 
Trjágrein, tálguhnífur, rusticolía, tréklippur, leðurreim, viðarbæsi, sporjárn, svampur og 
sandpappír. 
 

Vinnuferli 

• Trjágrein klippt niður í sömu lengd og skóhornið á að verða. 

• Fyrst er tekið úr fyrir neðsta partinum í skóhorninu með sporjárni og síðan er 
börkurinn tálgaður af (passa að beita hnífnum rétt þ.e.a.s. tálga frá sér og nota 

þumalfingurinn til að ýta á hnífsblaðið). 

• Þegar búið er að tálga skóhornið eins og það á að vera er það pússað með 80 
sandpappír og síðan 240 sandpappír. 

• Þegar búið er að pússa hlutinn eins og hann á að vera þá er brúnt viðarbæsi borið á 
skóhornið,  sem síðan er látið þorna og síast inn. 
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• Síðast er rusticolía borin á og hún látin þorna/síast inn í skóhornið og einnig er 
pússað létt yfir með 800 sandpappír. 

• Að lokum er leðurreim sett utan um skóhornið og bundin við (ekki var borað fyrir 
reiminni). 

 

Innlögn: 
Í innlögninni er gott að ræða um þegar verið er að grisja skógana og að það sé hægt að fara 
að hausti til að sækja sér greinar af trjám sem þarf að grisja. Ræða um tálguhnífa og vera 

með sýnikennslu um það hvernig á að tálga, sýna allar aðferðir og hvernig á að bera sig að 
með hnífinn. Fara yfir yfirborðsmeðferð fyrir tálgaðar greinar og ræða um mikilvægi 
umgengis- og öryggisreglna. 

 

Verkefnið myndi henta fyrir: Efsta stig. 
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3.4 Pennastatíf með mósaíkskreytingu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Myndin sýnir pennastatíf með mósaíkskreytingu 

Markmið 
Að hanna og móta nytjahlut og kynnast eiginleikum glers. 

 

Efni og verkfæri 
Pappahólkur 1 cm á þykkt, tommustokkur, trélím, sandpappír, málning, gler í lit, glært og 
speglagler, glerskeri, glertöng, fúga, vatn, fúguspaði, svampur, naglar, krossviðarplata og 

filthnappar. 
 

Vinnuferli 
• Byrjað er að saga út pappahólk í þeirri lengd sem hann á að vera. Hólkurinn er svo 

pússaður á endunum með fínum sandpappír. 

• Krossviðarplata er mæld, söguð í hring og límd undir hólkinn. Litlir og mjóir naglar 
settir undir til að platan haldist föst. Hólkurinn er síðan málaður í þeim lit sem hann á 

að vera. 

• Hugmyndin af myndinni eða mynstrinu á hólkinn er ákveðin. 

• Glerið er skorið eða brotið niður í réttar stærðir og límt með trélíminu á hólkinn. 
Passa þarf að það sé smá bil á milli þannig að það sé pláss fyrir fúgu. 
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• Þegar búið er að líma alla glerbitana á hólkinn með jöfnu millibili er trélímið látið 
þorna. Betra er samt að nota sílikonkýtti til að glerbitarnir renni ekki til. 

• Næst er fúgan blönduð. Fúgan er sett í skál og vatni hrært saman við (þykktin á að 
vera svipuð og þykkt skyr). Fúgan er svo sett á hólkinn og passað upp á að hún fari vel 
á milli glerbitanna. Gott er að nota fúguspaða til að skafa umfram fúgu af og fara á 
milli glersins svo fúga setjist allstaðar. 

• Fúgan er svo látin þorna í um hálfa klukkustund. Að lokum er notaður svampur til að 
strjúka og hreinsa alla umfram fúgu utan af hólkinum. Eftir svolitla stund er aftur 
strokið af ef eitthvað hefur orðið eftir. 

• Filthnappar eru settir undir hólkinn svo hann rispi ekki. 
 

Innlögn: 
Ræða um gler og hvað sé hægt að gera með mósaíkgler, sýna nokkrar hugmyndir til að 

kveikja áhuga hjá nemendum. Vera með sýnikennslu hvernig unnið er með glerið eins og 
hvernig á að skera það og brjóta. Ræða um umgengis- og öryggisreglur. 

 

Verkefnið myndi henta fyrir: Miðstig og efsta stig. 
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3.5 Mósaík spegill 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Myndin sýnir mósaíkspegil  

 
Markmið 
Að hanna og móta nytjahlut og kynnast eiginleikum glers. 

 

Efni og verkfæri 
Tréplata, trélím, tommustokkur, sandpappír, málning, gler í lit, glært og speglagler, glerskeri, 

glertöng, fúga, vatn, fúguspaði, svampur og filt hnappar. 
 

Vinnuferli 
• Byrjað er að saga út tréplötu í þeirri stærð sem hitaplattinn á að vera. Platan er svo 

pússuð með sandpappír og máluð í þeim lit sem hún á að vera. 

• Hugmyndin af myndinni eða mynstrinu á hitaplattanum er ákveðin. 

• Glerið er skorið eða brotið niður í réttar stærðir og límt með trélíminu á hitaplattann, 
passa þarf að það sé smá bil á milli þannig að það sé pláss fyrir fúgu. 

• Þegar búið er að líma alla glerbitana á tréplötuna með jöfnu millibili er trélímið látið 
þorna. 
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• Næst er fúgan blönduð. Fúgan er sett í skál og vatni hrært saman við (þykktin á að 
vera svipuð og þykkt skyr). Fúgan er svo sett á spegilinn og passað upp á að hún fari 

vel á milli glerbitanna. Gott er að nota fúguspaða til að skafa umfram fúgu af og fara 
á milli glersins svo fúga fari allstaðar. 

• Fúgan er svo látin þorna í um hálfa klukkustund. Að lokum er notaður svampur til að 
strjúka og hreinsa alla umfram fúgu utan af speglaplattanum. Eftir svolitla stund er 

aftur strokið af plattanum til að taka ef eitthvað hefur orðið eftir. 

• Filthnappar eru settir undir speglaplattann svo hann rispi ekki. 
 

Innlögn: 
Ræða um gler og hvað sé hægt að gera með mósaíkgler, sýna nokkrar hugmyndir til að 
kveikja áhuga hjá nemendum. Vera með sýnikennslu hvernig unnið er með glerið eins og 

hvernig á að skera það og brjóta. Ræða um umgengis- og öryggisreglur. 

 

Verkefnið myndi henta fyrir: Miðstig og efsta stig. 
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3.6 Skeið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Myndin sýnir tálgaða tréskeið 

 

Markmið 
Þjálfast í að nota beittan hníf, að hanna hlut, átta sig á hlutföllum og stærðum. Þjálfa sig í að 
saga, þjala og pússa. 

 

Efni og verkfæri 
Lerkikubbur, tálguhnífur, skæri, þjöl,  matarolía, álpappír, blað, blýantur, bandsög, 

bandslípivél, sporjárn, þerripappír og sandpappír. 
 

Vinnuferli 
• Álpappír er notaður til að móta skeiðina eins hún á að verða. Formið er síðan teiknað 

á blað og klippt út. Teiknað er á viðinn formið á skeiðinni. 

• Sporjárnið er síðan notað næst til að gera holu í skeiðina. 

• Farið er í bandsög til að saga úr skeiðina að mestu og síðan í bandslípivélina til að 
flýta fyrir sandpappírspússun. Notast er við þjöl við að móta skeiðina og síðan er hún 

tálguð niður eins og hún átti að líta út (passa að beita hnífnum rétt þ.e.a.s. tálga frá 
sér og nota þumalfingurinn til að ýta á hnífsblaðið). 
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• Þegar búið er að tálga skeiðina eins og hún á að vera er pússað með 80 sandpappír 
og síðan 240 sandpappír. 

• Þegar búið er að pússa eins og skeiðin á að vera þá er hún látin liggja í matarolíu í um 
klukkustund. Þar á eftir er hún látin þorna á meðan olían síast inn og loks pússuð 
með 800 pappír með smá olíu á til að meiri mýkt verði á skeiðinni. 

 

Innlögn: 
Í innlögninni er gott að ræða um mismunandi tegundir af efnivið sem hægt er að nota í 

samskonar verkefni. Ræða um tálguhnífa og vera með sýnikennslu um það hvernig eigi 
að tálga, sýna allar aðferðir og hvernig á að bera sig að með hnífinn. Fara yfir 
yfirborðsmeðferð efna og ræða um mikilvægi umgengis- og öryggisreglna. 

 
Verkefnið myndi henta fyrir: Miðstig (seinni helming) og efsta stig. 
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3.7 Hundur - tannburstahaldari 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Myndin sýnir tannburstahaldara 

 

Markmið 
Að hanna nytjahlut, reikna út hlutföll og gera form, fá þjálfun í að saga, þjala, bora og pússa. 
 

Efni og verkfæri 
Furuplata, blýantur, rissmát, langhefill eða stutthefill, borvél, tifsög, þjöl, sandpappír, 
málning og lakk. 

 

Vinnuferli 
• Þykktin fundin þar sem hliðin á furuplötunni er þynnst, rissmátið stillt eftir því og 

strikað hringinn á furuplötunni. 

• Furuplatan er hefluð með langhefil eða stutthefil að strikunum sem búið var að 

merkja fyrir. 

• Næst er breidd plötunnar mæld og hliðarnar jafnaðar með heflinum. 

• Hönnunin á tannburstahaldaranum er teiknuð á plötuna og söguð út með tifsög. 

Borað út fyrir gati sem passar fyrir tannbursta. 

• Hundurinn er pússaður með þjöl, 80 og 240 sandpappír þar til mjúk áferð er komin á 

hann. 
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• Borin er akrýlmálning á hundinn eftir smekk hvers og eins og svo lakk yfir til að verja 

viðinn enn betur. 

 

Innlögn:  

Í innlögninni væri gott að ræða um mismunandi efnivið sem hægt væri að nota í verkefnið og 
einnig að fara yfir yfirborðsmeðferð efna sem myndi falla að þessu verkefni. Vera með 
heimaverkefni þar sem nemendur kynna sér tannburstahaldara og hver og einn myndi hanna 

sinn eigin. Vera með sýnkennslu í notkun á tifsög. Saga út eitt verkefni til að sýna hvernig á 
að bera sig að og einnig sýna hvernig borinn virkar. Fara yfir mikilvægi umgengis- og 
öryggisreglur. 
 

Verkefnið myndi henta fyrir: Yngsta stig og miðstig. 
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3.8 Lyklasnagi 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 9. Myndin sýnir lyklahaldara úr tré 

 

Markmið 
Að hanna nytjahlut, reikna út hlutföll og form, fá þjálfun í að saga, þjala, pússa og mála. 
 

Efni og verkfæri 
Furuplata, blýantur, rissmát, langhefill eða stutthefill, borvél, tifsög, þjöl, sandpappír, snagar 
og málning. 

 

Vinnuferli 
• Þykktin er ákveðin og furuplatan er hefluð niður. 

• Blað er notað til að gera vinnuteikningu og hún teiknuð á furuplötuna. 

• Platan er söguð út með stingsög. 

• Lykillinn er pússaður með þjöl, 80 og 240 sandpappír þar til mjúk áferð er komin á 

hann og kantar orðnir ávalir. 

• Lykillinn málaður með hvítri málningu fyrst og svo skreytt eins og hver vill. Muna að 

láta þorna vel á milli. 

• Tveir krókar settir í til að hægt sé að hengja lykilinn upp og fimm hankar til að geta 

hengt lykla á. 
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Innlögn:  

Í innlögninni væri gott að ræða um mismunandi efnivið sem hægt væri að nota í verkefnið og 
einnig að fara yfir yfirborðsmeðferð efna sem myndi falla að þessu verkefni. Vera með 

heimaverkefni þar sem nemendur kynna sér lyklahengi. Hver myndi hanna sitt eigið útlit og á 
frumlegan hátt. Hafa sýnkennslu í notkun tifsagar. Saga út eitt verkefni til að sýna hvernig á 
að bera sig að og einnig sýna hvernig borinn virkar. Fara yfir mikilvægi umgengis- og 

öryggisreglur. 
 

Verkefnið myndi henta fyrir: Yngsta stig og miðstig. 
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3.9 Fatasnagi – akrýlplast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Myndin sýnir snaga úr akrílplasti 

 
Markmið 
Að hanna nytjahlut, reikna út hlutföll og hanna form, fá þjálfun í að saga, þjala, pússa og nota 
hitablásara. 

 

Efni og verkfæri 
Akrýlplast, blað, blýantur, kúlupenni, tifsög, skæri, þjöl, 80 og 240 sandpappír, tálguhnífur, 
hitablásari, gastæki og kveikjari, vatn, eldhúsrúllubréf, spýtur, þvinga, bor og skrúfur. 

 

Vinnuferli 
• Myndin sem á að gera er teiknuð á blað og klippt út. Teiknað er á akrýlplastið með 

kúlupenna og síðan er fatasnaginn sagaður út. 

• Snaginn er pússaður með þjöl og síðan 80 sandpappír og að lokum er pússað með 240 

sandpappír. Passa þarf að taka allar rákir í burtu með sandpappír. Tálguhnífur er 

góður til að taka restina af rispunum svo plastið sé slétt. 
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• Fatasnaginn er lagður á tréplötu, spýtukubbur er settur ofan á í miðjuna á plastið og 

síðan er þvingan sett til að festa snagann. 

• Hitablásari er notaður til að beygja plastið. Blásarinn er settur í gang og látinn hita 

þann stað sem á að beygja. Varast skal að vera of nálægt bæði til að það komi ekki 

loftbólur í plastið og hitablásarinn getur ofhitnað ef hann er of nálægt. 

• Þegar plastið er orðið passlega mjúkt er notuð spýta til að ýta því í rétta stöðu. 

• Í lokin er farið í gaslogann og hluturinn glattaður. Gott er að kæla hann niður í vatni 

eftir að vera í gaslogunum því plastið hitnar mikið. 

 

Innlögn: 
Í innlögninni er gott að ræða um mismunandi plastefni en þó aðallega akrílplast, eiginleika 
þess og ókosti þeirra. Ræða um hvernig yfirborðsmeðferð akrílplastið þarf og hvað ber að 
varast. Einnig að ræða um hvað góður frágangur skiptir miklu máli. Fara yfir að kennari skuli 

vera viðstaddur og aðstoða þegar verið er að nota hitablásarann og líka þegar verið er að 
glatta verkið. Í lokin að fara yfir mikilvægi öryggis- og umgengisreglna. 
 

Verkefnið myndi henta fyrir: Yngsta stig (með smá aðstoð hjá yngstu), miðstig og efsta stig. 
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Símatsblað fyrir kennara 

Nafn:_____________________________________ 

Bekkur:_______ 

Verkefni sem metið er: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Einkunn:_________________ 

 

Einkunn 2 4 6 8 10 

Hegðun      

Mæting      

Sjálfstæði      

Vinnusemi      

Frágangur á 
verkefni 

     

Frágangur á 
vinnusvæði 

     

Athugasemdir?  
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Sjálfsmat fyrir nemendur - hvernig stóð ég mig. 

Nafn:_____________________________________ 

Bekkur:_______ 

Verkefni sem metið er: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Hvað finnst mér 
   

Umgengni í stofunni 

 

   

Var ég 
áhugasöm/samur 

   

Sýndi ég frumkvæði    

Hvernig var hegðun 
mín 

   

Gekk ég frá eftir mig    

Ertu ánægð/ur með 
verkefnið þitt 

   

Viltu breyta einhverju 
í sambandi við 

verkefnið? 
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