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Formáli 

 

Verkefni þetta er lokaverkefni til meistaraprófs í Náms- og kennslufræði, 

með áherslu á list og verkgreinar. Kennaradeild við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið skólaárið 2014-2015, kynning í lok maí 

2015. Leiðbeinandi verkefnisins er Brynjar Ólafsson og Ólafur Oddsson 

sérfræðingur þess.  

Kennarahandbókin Hrísla og meðfylgjandi greinargerð hefði eflaust 

aldrei náð að líta dagsins ljós ef ekki væri fyrir allt það góða fólk sem hefur 

aðstoðað mig á allan hátt við verkið. Ég vil byrja á að þakka fjölskyldunni 

minni Ágústi Leó, Bergdísi Elsu, Heiðdísi Hlíf og Árdísi Ólöfu stuðninginn og 

fyrir að gefa mér allan tímann í heiminum til að sinna bókarskrifum. Kær 

vinkona mín og samferðarkona í gegnum allt námið, Ása Erlingsdóttir fær 

miklar þakkir fyrir stuðning og góðar ábendingar. Foreldrar mínir Elsa 

Jónasdóttir og Eðvarð Hermannsson eiga hvort um sig mikið í verkefninu. 

Pabbi með fræðilegri þekkingu á viði og viðarnytjum en mamma með 

yfirlestur, stafsetningu og málfarsleiðbeiningar. Fá þau bestu þakkir fyrir 

veitta aðstoð og að hvetja mig áfram í námi alla tíð. Ágústa Erlingsdóttir fær 

kærar þakkir fyrir góðar ábendingar, myndir og aðra aðstoð. Guðríður 

Helgadóttir á heiðurinn af mörgum þeim fallegu mynda sem prýða 

trjátegundarkaflann og eru henni færðar bestu þakkir fyrir lánið. Jón 

Guðmundsson fær einnig miklar þakkir fyrir fræðilega aðstoð og lán á 

myndum. Leiðbeinandi minn Brynjar Ólafsson og Ólafur Oddsson 

sérfræðingur verkefnisins eiga stóran þátt í því hvað varð úr litlu Hríslunni 

minni og fá ómetanlegar þakkir fyrir yfirlestur, ábendingar, fræðilega 

aðstoð, myndir og fleira. Að lokum langar mig að færa sérfæðingunum sex 

sem tóku þátt í könnuninni á einkennum og eiginleikum íslensku 

viðartegundanna mínar bestu þakkir fyrir upplýsingarnar, án ykkar hefði 

verkið ekki komist á leiðarenda.  

   Með kærri kveðju, Margrét Lára Eðvarðsdóttir.  
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Ágrip 

 Tilgangur þessa verkefnis er að fjalla um nýtingu ferskra viðarafurða 

í kennslu. Kennarahandbókinni Hríslu er ætlað að auka við kennsluefni og 

upplýsingar fyrir kennara og nemendur þeirra á íslensku um ferskan við. 

Tilgang og notkunarmöguleika hans fyrir smíða og útikennara. Gengið var út 

frá spurningunni "Hvernig getum við aukið nýtingu fersks viðar í kennslu?" 

Álit og reynsla sérfræðinga í ferskum viði var skrásett auk þess sem kannað 

var hvar sérstaða og einkenni íslensks viðar liggur.  

 Aukin áhersla hefur verið lögð á sjálfbærni, útikennslu og 

vettvangsnám í skólastarfi. Tenging við nærsamfélagið, nýting innlends 

viðar og tenging smíðakennslunnar utan skólastofunnar kemur til móts við 

þessar áherslur. Aðalnámskrá grunnskóla hefur með nýjum áherslum á 

grunnþætti menntunnar lagt grunn að aukinni umhverfisvitund og breyttri 

framtíðarsýn. Með þessum áherslum geta kennarar og nemendur haft 

víðtæk áhrif á innleiðingu sjálfbærni í skólastarfi ásamt því að auka nýtingu 

íslenskra auðlinda. Nýting efniviðar úr íslenskum skógum, útivistarsvæðum 

og heimilisgörðum er mikilvægur hlekkur í þessari keðju. Tími skógarins sem 

útivistar- nytja- og kennslurýmis er orðin að veruleika.  

  Verkefnið er tvískipt. Annars vegar kennarahandbók sem er ætlað 

að koma til móts við vöntun hjá kennurum og jafnvel handverksfólki á 

upplýsingum um íslenskar trjátegundir og nýtingu þeirra. Innlendum 

trjátegundum, einkennum þeirra og notkunarmöguleikum eru gerð skil. 

Sérstaklega er fjallað um þau verkfæri sem notuð eru í ferskviðarvinnu. Hins 

vegar er greinargerð sem fjallar um tilurð, markmið og fræðilegan grunn 

kennarahandbókarinnar auk þess sem sjónum er beint að tengslum við 

Aðalnámskrá grunnskóla.  

 

Lykilorð: Smíði, ferskar viðarnytjar, sjálfbærni, útikennsla, vettvangsnám, 

samþætting, umhverfismennt. 
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Abstract  

"Twig" - Handbook about fresh wood in woodworking, 

and report on a teachers handbook. 

 

The purpose of this thesis is to educate in the use of fresh wood. It is 

meant to add to the existing teaching material and add to available 

information for teachers in Icelandic; specially regarding its usability for 

handwork teachers and teachers that use the outdoors as their classroom. 

Attempt was done to answer the question: “How can we increase the use 

of fresh wood in teaching?”. Experience and opinion of experts in the use of 

fresh wood was recorded. Parallel information regarding distinctive 

characteristics of Icelandic wood was recorded. In recent years the focus 

has been on sustainability, teaching outdoors and practicality. The contact 

to the community, using wood that is grown in Iceland and intertwining 

teaching of carpentry and handwork to the environment outside the 

classroom are factors which are in-line with this new direction in the school 

system. The main curriculum for primary schools has a new approach 

regarding the fundamental principles regarding education, that highlights 

preserving the environment, environmental awareness and changing the 

vision of the future. It creates the opportunity for teachers and students to 

influence sustainability in schools, at the same time they have the 

opportunity to increase the use of Icelandic resources. Using materials from 

Icelandic forest, recreational areas and gardens is an important link in the 

chain. The role of the forest and the recreational utilization of it and as a 

classroom has become a reality in Iceland. The project has dual purpose. On 

the one side it is a handbook for teachers, that is meant to meet the need 

for practical methods and information for teachers and even craftsmen 

regarding Icelandic trees and their usability. Different types of Icelandic 

trees, their characteristics and possible use including what kind of tools at 

suitable to use in each situation. On the other side, this is an essay which 

deals with creation, goals and theoretical approach that the handbook is 

based on, both regarding wood itself and roots in the main curriculum for 

primary schools in Iceland. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefnið er handbók fyrir smíðakennara og jafnvel handverksfólk 

sem vill styrkja fræðilegan grunn á trjátegundum og ferskviðarnytjum. Hún 

snýst meðal annars um að bæta aðgengi að upplýsingum um innlendar 

viðartegundir til nýtingar í handverki og kennslu. Handbókin Hrísla fjallar 

um íslenskar trjátegundir, einkenni þeirra og notkunarmöguleika. 

Sérstaklega er fjallað um vinnuaðferðir og verkfæri þau sem notuð eru í 

ferskviðarvinnu. 

Við gerð bókarinnar var leitað upplýsinga víða og meðal annars var gerð 

könnun meðal sex sérfræðinga á ferskum viði, skógrækt og handverki um 

einkenni og eiginleika nokkurra innlenda trjátegunda. Þær eru allar notaðar 

í skógrækt hérlendis með góðum árangri. Þessar tegundir er víða að finna á 

útivistarsvæðum bæjarfélaga, í útivistarskógum og í heimilisgörðum. Tekin 

voru saman atriði sem segja til um notkun, eiginleika, sérkenni og hentug 

verkefni fyrir hverja trjátegund fyrir sig. Þessi könnun hefur mikið nýnæmi 

hér á landi en aldrei hefur verið gerð sambærileg könnun á viðarnytjum 

hérlendis. Umfjöllunin í bókinni kemur þannig til móts við aðkallandi þörf 

fyrir slíkt efni. Bókin bíður einnig upp á möguleika á að vinna nánar með 

efnið í framtíðinni. Með verkefnabanka þar sem hægt er að nálgast 

nákvæmar verklýsingar á þeim verkefnum sem henta úr ferskum viði. Þá 

væri hægt að fjalla um reynslu kennara og nemenda af vinnu á vettvangi 

eða vinna að skógarnámskrá út frá þeirri vinnu sem getur hafist með 

kennarahandbókinni Hríslu.  

Við vinnslu verkefnisins var horft til þess hvað á að kenna nemendum og 

til hvers. Hverjar eru áherslur Aðalnámskrár grunnskóla og um hvað 

grunnþættir menntunnar snúast. Rannsóknarspurningin sem höfð var að 

leiðarljósi snýst meðal annars um eflingu kennara og hljómar hún svona: 

"Hvernig getum við aukið nýtingu fersks viðar í kennslu?" Haft var að 

leiðarljósi hvað kennarinn þyrfti að kunna, hvernig hann gæti styrkt 

viðarfræði- og tegundakunnáttu sína. Hvaða áhöld hann þarf nýta í 

ferskviðarvinnu og hafa aðgengileg fyrir nemendur. Bókin á að vera lítil 
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hrísla um helsta inntak smíðakennslu með áherslu á ferskan við og 

viðarnytjar, með tengingu við útikennslu og vinnu á vettvangi. 

 

1.1 Val á viðfangsefni  

Höfundur ólst upp á smíðaverkstæði foreldranna og man fyrst eftir sér 

með rykið í nefinu. Lyktin var það sem heillaði mest. Lyktin af nýsöguðu 

timbri er líka það fyrsta sem höfundur heillast af á hverjum degi þegar hún 

mætir í vinnuna sem smíðakennari. Fyrsta atvinnan var við garðyrkjutengd 

störf og stundaði höfundur nám í Garðyrkjuskóla ríkisins þaðan sem hún 

útskrifaðist sem garðyrkjufræðingur á tíunda áratugnum. Eftir nokkurra ára 

vinnu í garðyrkjunni var ákveðið að skipta um starfsvettvang og varð 

draumastafið kennsla fyrir valinu. Höfundur hefur fimmtán ára reynslu af 

störfum innan skólakerfisins, bæði í leikskóla og í grunnskóla. Á þeim tíma 

hefur hún aflað sér kennsluréttinda auk sérfræðiþekkingar á sviðum smíða, 

útikennslu og verkmenntar. Sérstaða höfundar liggur í samþættingu náms 

og reynslu á sviði kennslu úti í náttúrunni. Þannig fá börnin tækifæri til að 

yfirfæra bóklega þekkingu á umhverfi sitt. Þessi kennsluaðferð hefur reynst 

ágætlega. Bæði fyrir þá sem eiga við námsörðuleika, hegðunarvandamál og 

þroskafrávik að etja sem og hinna sem glíma ekki við slíkt. Útikennsla, 

skógurinn, trén, timbur og viðarnytjar eru því ofarlega á baugi alla daga.  

Á Íslandi er mikil ónýtt auðlind sem felst í innlendum viðarnytjum. 

Afurðir í innlendri skógrækt verða arðbærari með hverju árinu. Í dag fer 

mikill hluti iðnviðarframleiðslu timburs sem uppfyllir gæðastaðla í kurl og 

brennslu (Skógrækt ríkisins, e.d.). Með aukinni nýtingu efniviðarins í kennslu 

og handverk verður hann arðbær auðlind. Ef nemendum er kynntur 

efniviðurinn strax í æsku eru líkur á því að þeir sjái fleiri not fyrir hann síðar 

meir. Þannig eru nemendur mikilvægir hlekkir í þeirri keðju að styðja við 

nýsköpun og arðsemi skógarviðarnytja til framtíðar.  

Efniviðurinn tré er lifandi og oft á tíðum gefur ferskur viður trésmið 

möguleika sem unnar timburvörur bjóða ekki upp á. Hann getur verið 

vandmeðfarin í vinnslu og ef þurrkunin er ekki rétt springur hann ýmist við 

vinnsluna eða eftir að hlutur er fullmótaður. Eiginleikar trjátegunda eru 

mismunandi og því skiptir miklu máli að þekkja eiginleika hans vel áður en 

farið er af stað í vinnu. Á Íslandi eigum við mikið af viðartegundum sem 
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henta vel til handverks. Vaxtarskilyrðin hér bjóða upp á kræklótt, mosavaxin 

og mislit tré. Það er einmitt það sem við sækjumst oft eftir þegar við viljum 

vinna með sérkenni frekar en fyrirfram ákveðin og stöðluð verkefni. Ferskar 

skógarnytjar er það þegar efniviður er nýttur beint úr skóginum. Alls konar 

efni er nýtt og því breytt í nytjahluti og skrautmuni. Hægt er að nýta allt frá 

grennstu hríslum og greinum upp í sverasta bolvið (Ólafur Oddsson, 2003). 

Þessi efniviður gefur fjölmarga möguleika í kennslu og því vaknaði sú 

hugmynd að útbúa kennsluefni fyrir kennara. Hvernig þeir gætu nýtt 

ferskan efnivið í ríkara mæli. Ætlunin var sú að koma til móts við vöntun hjá 

kennurum og áhugasömu handverksfólki á upplýsingum um íslenskar 

trjátegundir og nýtingu þeirra. 

 

1.2 Tilurð bókarinnar 

Á kennarastofunni heyrist umræðan, vangaveltur eru uppi um hvaða 

verkefni á að vinna með nemendum, hvaða kennsluefni á að nota og í hvaða 

tilgangi? Verkefni verða til, sum virka og önnur ekki. Þetta á sér stað í öllum 

grunnskólum og þegar kom að því að skrifa þetta meistaraverkefni var 

fyrsta hugsun höfundar að búa til verkefnabanka. Hvað væri hægt að vinna 

með nemendum úr ferskum viði og nýta verkefnin sem höfðu safnast upp 

síðustu árin. Höfundur hafði áður komið að samantekt verkefnabanka 

verkefnisins Lesið í skóginn sem birtur hefur verið á síðu Skógræktar ríkisins 

á http://www.skogur.is/. Horfið var frá þeirri hugmynd síðar þar sem 

greinilegt var að vöntunin á upplýsingum lá í því hvaða efniviður passar í 

hvaða verkefnavinnu. Hvernig nýtast íslensku trjátegundirnar? Það er þarna 

sem styrkleikar höfundar eru enda býr hún yfir þessari þekkingu, í tengslum 

við garðyrkjunámið. Þessi þekking þarf að komast til skila út til hins almenna 

smíðakennara. Við nánari athugun kom í ljós að einnig vantaði umfjöllun um 

verkfærin í ferskviðarvinnslunni. Hvernig hægt væri að nýta tengingu við 

vettvanginn og efnisöflunina inn í nám barnanna. Því var ákveðið að vinna 

kennarahandbók á þessum forsemdum. Þannig hófst vinnan við 

meistaraverkefnið. Þegar höfundur fór svo að kynna sér efnið, fletta upp í 

nýjum og gömlum fræðum, kom ýmislegt í ljós. Margt af því sem hefur verið 

skoðað og mikill hluti þeirrar reynslu sem til er hérlendis í tengslum við 

ferskar viðarnytjar koma frá handverksfólki. Þar liggur mikil þekking sem 

höfundur hefur fengið aðgang að. Gamlar kennslubækur í trésmíði eru líka 
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fjársjóður þegar litið er til upplýsinga um verkfæri og vinnubrögð. Því var 

nærtækt að útvíkka notagildi bókarinnar til hins almenna handverksmanns 

enda eiga þeir heiðurinn af mörgum þeim upplýsingum sem í bókinni koma 

fram. Megin áhersla Hríslu er eftir sem áður nytsemi fyrir kennara. Fljótlega 

í vinnuferlinu uppgötvaði höfundur verulega vöntun á upplýsingum um 

ákveðna þætti. Litlar upplýsingar var að finna um efnið enda hafa engar 

rannsóknir verið unnar á því hérlendis hingað til. Höfundur fann ýmislegt 

um erlend tré og trjátegundir, sérstaklega frá Skandinavíu. Það kemur bæði 

til af langri hefð fyrir viðarnytjar í nágrannalöndunum og miklu stærri 

markað þar. Það lá því beinast við að kanna hug handverksfólks, 

skógfræðinga og sérfræðinga í viðarnytjum hérlendis á þeirra reynslu í 

þessum efnum. Leitað var til níu einstaklinga og svöruðu sex þeirra 

könnuninni. Útbúnar voru tvær töflur fyrir þátttakendur sem þeir fylltu út 

eftir bestu þekkingu og getu. Auk þess gátu þeir komið með sérstakar 

ábendingar fyrir trjátegundirnar sem spurt var um. Þarna var kominn 

grunnur til að byggja á og voru niðurstöðurnar teknar saman. Vísað var til 

niðurstaða þeirra í umfjölluninni um hverja trjátegund fyrir sig. Sérstakur 

kafli í bókinni byggir einnig á þessari samantekt. Fjallað er um þau atriði 

sem spurt var um auk þess sem samantekt og niðurstöður taflanna er birt. 

Fjöldi mynda er í bókinni, bæði myndir af trjátegundum, verkfærum og 

verkefnum sem gott er að vinna. Sýnd eru sem dæmi í tengslum við 

vinnubrögð með hverju verkfæri.  

 

1.3 Markmið bókarinnar og áherslur  

Hvert er mikilvægi bókarinnar og af hverju að skrifa handbók fyrir 

kennara um ferskviðarnytjar? Meðal efnisatriða sem skipta máli í þessu 

samhengi er hvernig tilurð bókarinnar var. Bakgrunnur og fagþekking 

höfundar ásamt því hver markmið bókarinnar og áherslur fyrir skólastarf 

eru.  

Markmið Hríslu er að styðja við þekkingu kennara á ferskviðarnytjum í 

smíðakennslu og handverki á Íslandi. Horft var til þess að svara 

spurningunni "Hvernig getum við aukið nýtingu fersks viðar í kennslu?" með 

efni bókarinnar. Tilgangurinn er að koma fram með upplýsingar um hvaða 

verkefnavinna getur hentað ef viðkomandi ætlar að vinna með ákveðna 

trjátegund. Eða ef tilgangurinn er að vinna ákveðið verkefni og hvaða 
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trjátegund hentar fyrir það. Hugmyndin er líka að kynna hvaða verkfæri eru 

nauðsynleg í skógarvinnunni. Hvað er þörf á að hafa úti á vettvangi með 

nemendum þegar efniviður er sóttur og unninn? Komið er með ábendingar 

um verkefni og sýndar af þeim myndir. Engar nákvæmar verklýsingar eru þó 

unnar um það efni. Það gæti verið áframhald verkefnisins, að vinna 

verkefnabanka sem hentar fyrir mismunandi viðartegundir eða verkfæri. 

Þekking er undanfari breytinga og því mikilvægt að smíðakennarar séu 

upplýstir og fróðir um möguleika fersks viðar í notkun, þá getum við farið að 

auka nýtinguna. 

Faglegur bakgrunnur kennarahandbókar er mikilvægur og var fyrst og 

fremst stuðst við markmið úr Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 í því 

samhengi. Greint verður nánar frá þeim í kafla 1.4 Áherslur Aðalnámskrár. 

Fróðleikur um trjá og viðarfræði, skóginn og trjátegundirnar sem fjallað er 

um í kennarahandbókinni var sóttur úr fræðibókum um trjátegundir, 

kennslubókum í garðyrkju og af vef Skógræktar ríkisins. Upplýsingar um 

viðarfræði, verkfæri og vinnuaðferðir voru aftur á móti að mestu leyti sóttar 

í kennslubækur í húsa og húsgagnasmíði, kennslubækur í smíðakennslu 

grunnskólabarna, útikennslu og viðarfræði. Frá þessum gögnum er greint í 

Viðauka 4. Heimildir og uppsláttarrit við gerð kennarahandbókar.  

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar Að mörgu er að hyggja - handbók um 

undirbúning kennslu fjallar hann um mikilvægi þess að skapa þægilegt 

andrúmsloft, byggja upp áhuga og góðan vinnuanda í tengslum við 

verkgreinakennslu. Þá fjallar hann um mikilvægi skipulags á vinnustað og að 

öll gögn séu tiltæk og aðgengileg (2002). Því var lagt upp úr aðgengi og 

skipulagi fyrir kennara að upplýsingum í Hríslu. Útbúin var verkfæralisti til 

að auðvelda kennurum skipulag kennslunnar og gengið út frá því að 

innihald bókarinnar skipti máli og væri skipulega framsett.  

Í bókinni Skólastarf og gæðastjórnun segja Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson frá því að skólafræðingurinn Fullan telji að framtíðin byggist á 

því að skólar lagi sig að síbreytilegum aðstæðum. Starfshættirnir verði að 

mótast af því og endurskipulagning sé óumflýjanleg með reglulegu millibili. 

Stofnunum beri að læra því „Eins og nemandi læri að skilja fortíðina til að 

búa sig undir framtíðina verði skólinn sem stofnun að gera slíkt hið sama." ( 

1998, bls.27). Áherslur sem komið hafa fram í nýrri Aðalnámskrá um 

grunnþætti menntunnar með aukinni áherslu á sjálfbærni og efnisnýtingu, 

knýja á skólana að endurskipuleggja sig og búa sig þannig undir framtíðina. 
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Við gerð kennarahandbókarinnar Hríslu var horft til þess að auka 

upplýsingar um ferskviðarnytjar í tengslum við þennan málaflokk. Þá segir 

einnig frá því í bókinni Skólastarf og gæðastjórnun hvernig skólaþróun og 

símenntun séu óhjákvæmilega samofnar. Undirbúningi sé aldrei lokið og 

kennarar í nútímasamfélagi þurfi að takast á við samfélag sem byggist á 

síauknum kröfum um símenntun og endurnýjun þekkingar (1998, bls. 171). 

Þetta kemur líka fram í greininni Fjölmenning og þróun skóla eftir Börk 

Hansen og Hönnu Ragnarsdóttur, en þar segir að ef vilji er til breytinga komi 

það fram í stefnuyfirlýsingum skóla líkt og skólanámskrám eða 

aðgerðarplöggum. Í þessu er fólgin skuldbinding fyrir starfsfólk skóla að 

fylgja með í breytingaferlinu (2010, bls. 23). Því er mikilvægt að kennarar fái 

reglulega nýtt og ferskt efni til fróðleiks líkt og fram kemur í Hríslu sem með 

innihaldi sínu stuðlar að framþróun kennslu og efnisnýtingu í skólum. Með 

því hafa þeir tækifæri til að auka við þekkingu sína og fylgja auknum kröfum 

í nútímaskólasamfélagi.  

Handbóka- og fræðibókaútgáfa er vaxandi markaður á Íslandi. 

Samkvæmt Nönnu Gunnarsdóttur er skilningur almennings á hugtakinu 

handbók mun víðari en skilgreining Íslenskrar orðabókar fyrir skóla og 

skrifstofur gefur til kynna. Þar segir að orðið handbók þýði leiðbeiningarit 

með hagnýtum eða sérfræðilegum upplýsingum (1994, bls. 339). Undir 

handbækur falla samkvæmt Nönnu t.d. orðabækur, sjálfshjálparbækur, 

uppflettirit, garðyrkjubækur og leiðarvísar. Úrval handbóka er mikið og er 

hægt að skipta þeim í tvo flokka, handbækur fyrir almenning og handbækur 

fyrir sérfræðinga. Hrísla kennarahandbók fellur þá að mestu leyti í síðari 

flokkinn, þar sem smíðakennarar og handverksfólk teljast sérfræðingar á 

þessu tiltekna sviði. Samkvæmt Nönnu eru handbækur almennt ekki 

ætlaðar til lestrar spjaldanna á milli heldur frekar til að fletta upp ákveðnum 

upplýsingum. Mikilvægt er því að handbók sé skipulega upp sett, að verkið 

sé aðgengilegt og geri lesandanum mögulegt að finna nytsamar upplýsingar 

án þess að fletta í gegnum mikið magn af óþarfa upplýsingum ( 2011, bls. 7-

8). Við uppsetningu kennarahandbókarinnar Hríslu var sérstaklega hugað að 

þessum þáttum, skipulagi og framsetningu. Að efnið væri aðgengilegt, 

áhugavert en jafnframt að auðvelt væri að finna þær upplýsingar sem 

maður þyrfti á að halda hverju sinni.  
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1.4 Áherslur Aðalnámskrár grunnskóla 

Hvernig samræmist kennarahandbókin Hrísla áherslum Aðalnámskrár 

grunnskóla bæði þeirri nýjustu frá 2011 og eldri? Grunnþættir menntunnar 

og sjálfbærni skipta máli í þessu samhengi. Hverjar eru kröfur til 

fagþekkingar kennara, námsefnis og endurmenntunnar? Hverjar eru 

kennsluaðferðir í útinámi og hvernig tengist Hrísla almennum 

kennsluháttum? Auk þess verður velt upp umræðunni um möguleika á 

skógarnámskrá og hvaða máli hún skiptir til framtíðar.  

Í grein Brynjars Ólafssonar „... að mennta þá í orðsins sanna skilningi“ 

kemur fram að í Aðalnámskrám fyrri tíma voru ýmsar áherslur í forgrunni 

smíða og handmennta. Allt frá því að þær lögðu mesta áherslu á 

byggingarefni, hönnunarþáttinn, upplýsingatæknina og nýsköpun. Með 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007 var smíðin aðgreind frá upplýsingatækninni 

og megin áhersla þá lögð á einstaklingsmiðað nám og handverkið sjálft. 

Nýjar áherslur komu fram líkt og sjálfbærni, útikennsla, vinnuvernd og 

ferskar viðarnytjar (2009).       

Í greinasviðsnámskrá Aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 er fjallað um 

mikilvægi náttúrunnar sem uppsprettu náms og námsefnis. Meðal annars er 

fjallað um mikilvægi þess að nýta innlendan ferskan efnivið eða taka ferskar 

viðarnytjar sérstaklega inn í kennslu í grunnskólum. Þetta sést á eftirfarandi 

málsgrein úr kaflanum um hönnun og smíði: „Kennarar eru hvattir til að 

nota efni úr nærumhverfi og nýta íslenska skóginn þar sem þess er 

kostur."(Aðalnámskrá grunnskóla. 2013, bls. 156) 

Þetta rennir styrkum stoðum undir mikilvægi nýtingarinnar á ferskum 

viðarafurðum og efnistöku úr nærumhverfinu. Þar kemur 

kennarahandbókin Hrísla með viðamiklar upplýsingar um hvernig hægt er 

að nýta auðlindina í ríkara mæli. Þessi setning ein og sér sýnir fram á 

mikilvægi þess að út komi kennarahandbók með þessar áherslur. Víða í 

skólum landsins hefur pottur verið brotin í þessu málefni hingað til. Algengt 

er að nemendur í hönnun og smíði hafi einungis unnið með tilbúið viðarefni 

líkt og krossviðs- og Mdf.- plötur eða heflaða, niðursagaða, innflutta furu. Ef 

einungis er unnið með efnivið af þessu tagi rofnar tengingin við náttúruna 

og auðlindina eins og nánar verður komið að síðar. 
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1.4.1 Fagmennska kennara  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er það gert að sérstöku 

umfjöllunarefni hvernig kennarar eiga að standa að fagmennsku sinni. 

Samkvæmt því eru töluverðar kröfur gerðar til þess að kennarar sinni vel 

eigin þekkingu og nemenda sinna. Þeir eiga að sinna endurmenntun sinni og 

vera virkir í öllu skólastarfinu. Í henni segir meðal annars:  

„Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun…….. 

Kennarar vinna í samráði við skólastjórnendur að þróun 

skólanámskrár í samræmi við aðstæður og sérstaka áherslu á hverju 

skólastigi. Það er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í 

kennslu sinni og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu 

sem birtist í aðalnámskrá." (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011, bls. 13-

14). 

Það var því álit höfundar að til þess að kennarar gætu sinnt þessu 

hlutverki sínu, þá þyrftu að vera til upplýsingar á prenti í tengslum við 

ferskar viðarnytjar.  

Í upphafi vinnuferlisins var horft til þess að kennurum og nemendum 

vantaði námsefni í ferskum viðarnytjum en frá þeirri hugmynd var horfið. 

Það var meðal annars vegna þess að nýting ferskra viðarafurða er ekki sú að 

búa til sérstök verkefni sem geta aðeins verið útbúin úr ferskum viði. Heldur 

sú að nýting fersks efniviðar snýst um útfærsluatriði. Það er hægt að vinna 

flest smíðaverkefni úr ferskum viði. Með örlítið breyttum áherslum og 

öðrum verkfærum. Ferskur viður eykur oft á tíðum möguleikana í 

viðarvinnslu, meðal annars vegna formsins. Unnið timbur er yfirleitt 

ferhyrnt eða ferkantað í plötum eða plönkum en ferskur viður er 

kringlóttur, ekki nákvæmlega réttur hringur en oft nokkuð nálægt því. Það 

auðveldar nemendum vinnslu og minnkar sögun alls efnis sem þeim vantar í 

hringlaga form.  

Nýjar áherslur Aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 í tengslum við 

grunnþætti menntunnar höfðu áhrif á þær áherslur sem lagt var upp með. 

Hvatning til kennara um notkun efnis úr nærumhverfi og íslenska skóginum 

er að hluta til ástæða kennarahandbókarinnar. Mikilvægi aukinnar nýtingar 

innlends efniviðar, umhverfissjónarmið og sjálfbærni.  
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Þessar áherslur munu auka nýtingu fersks viðar í kennslu, ef kennarar 

tileinka sér nýja kennsluhætti og eru opir fyrir nýjum áherslum. Fagleg 

þekking kennarans og fagmennska kemur fram í kennslu faggreinarinnar. 

Kann viðkomandi skil á því fagi sem hann kennir? Hefur kennarinn 

verkþekkingu, efnisþekkingu og aðferðafræðilega þekkingu á 

viðfangsefninu? Ábyrgðarhluti kennara sem kenna smíðar og útikennslu er 

mikill. Ef þeir ætla sér að nýta ferskan við þarf að hafa trjátegundaþekkingu 

áður en þeir velja sér viðfangsefni og efnivið úr skóginum. Kennarar þurfa 

að hafa öðlast lágmarksþekkingu á þeim verkfærum sem henta við vinnuna í 

skóginum. Upplýsingar um þau verkfæri sem nemendur þurfa að nota þurfa 

að vera fyrir hendi. Þá getur kennsla öryggisatriða skipt sköpum í allri 

verkgreinakennslu. Þetta eykur gæði kennslunnar svo ekki sé talað um 

mikilvægi þess að komið sé í veg fyrir slys.   

 

1.4.2 Sjálfbærni  

Víða í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 má lesa á milli línanna mikilvæg 

tengingin við ferskar viðarnytjar er. Sérstaklega í tengslum við áherslur um 

grunnþætti menntunnar. Þetta kemur skýrt fram í umfjölluninni um 

sjálfbærni en þar segir meðal annars: „Sjálfbærni snýst um samspil 

umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Sjálfbærni felur í sér virðingu 

fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki 

bara í nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum." (Aðalnámskrá 

grunnskóla. 2011, bls. 17)  

Það að nýta innlendan efnivið, fræða nemendur um viðinn og trén á 

vettvangi, stuðla að útplöntun og skoða skóginn í sjálfbæru samhengi eflir 

þekkingu sem aftur eykur virðingu fyrir viðfangsefninu. Í umfjölluninni um 

sjálfbærni segir jafnframt: 

„Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. 

Sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað nema innan þeirra takmarka 

sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er skilningur á þeim takmörkum, 

ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í náttúrunni, mikilvægur 

grundvöllur þess að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar. Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða 

náttúruna, bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún 
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innir af hendi við mannfólkið." (Aðalnámskrá grunnskóla.2011, bls. 

20) 

Þegar hugað er að sjálfbærni í skólastarfi þarf að huga að mörgu. Meðal 

annars er hægt að minnka mengunaráhrif með styttri flutningsleiðum efnis 

og nota viðarnytjar úr nágrenninu. Hægt er að nota handverkfæri í stað 

mengandi vélaverkfæra. Efnisnýting er mjög mikilvæg og brýnt að kenna 

nemendum að fara vel með efniviðinn og nýta sem best. Þá minnkar það 

mengun að vinna úr viðnum fremur en að brenna hann. Brennslan skilar 

þeirri mengun sem trén geyma í sér aftur út í andrúmsloftið. Við það að 

nýta ferskan efnivið spörum við efniskostnað vegna efniskaupa í skólanum, 

því enn sem komið er, er víða hægt að nálgast nýfallin tré og ferskan við án 

mikils kostnaðar. Sú fræðsla sem nemendur öðlast með því að vinna með 

trén beint úr skóginum er mikilvæg í tengslum við þekkingu á lífsferlum 

náttúrunnar og færir þau því nær skilningi á hugtakinu um sjálfbærni.  

 

1.4.3 Námsgögn  

Orðið námsgögn er oft notað samhliða orðinu námsefni sem þýðir 

samkvæmt Íslenzkri orðabók Menningarsjóðs „efni, sem á að læra, t.d. í 

einstökum skóla eða til sérstaks prófs." (1976, bls. 460). Þessi skilgreining 

gefur nokkuð einhliða mynd af því hvað námsefni er og því er vert að horfa 

til skilgreiningar Ingvars Sigurgeirssonar (1992, bls. 3–4) á námsefni: „Efni er 

hefur verið útbúið sem grundvöllur í kennslu á ákveðnu sviði eða í ákveðinni 

námsgrein á tilteknum tíma og kennarar nota í þeim tilgangi.“ Þetta er 

skilgreining sem getur átt við um bæði námsefni og námsgögn. Því í 

merkingu orðanna, liggur sá munur að ekki er verið að tala eingöngu um 

náms - efni þegar talað er um náms - gögn, það eru öll gögn sem nýtast til 

kennslu ákveðinna efnisþátta.  

Að tengja kennslu út á vettvang með útikennslu eða efnisöflun eflir 

skilning á skóginum og lífsferli trjáa. Það næst ekki að tryggja þegar 

nemendur komast ekki í tengingu við náttúrulegan efnivið eða læra aðeins 

af bók um náttúruna. Mikilvægt er að nemendur hafi góðar og réttar 

upplýsingar um viðfangsefnið. Að þeir læri af fagþekkingu kennara og hafi 

góð námsgögn til að vinna með. Um námsgögn segir í nýjustu Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011.  
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„Til námsgagna telst allt það efni sem notað er til að ná 

markmiðum náms og kennslu. Námsgögn skulu vera fjölbreytt og 

vönduð og taka mið af nýjustu þekkingu á sviði menntunar- og 

kennslufræða. Sem dæmi um námsgögn má nefna……efni til 

verklegrar kennslu, útikennslu o.fl. Náttúran og menningarumhverfi 

skólans er einnig mikilvæg uppspretta náms og þroska. " 

(Aðalnámskrá grunnskóla. 2011, bls. 49) 

Námsgögn geta því verið náttúran eins og hún kemur fyrir, hún getur 

verið uppspretta þekkingar eins og hver önnur námsbók. En til þess að hún 

nýtist eins og skyldi þá er mikilvægt að kennarar þekki vettvanginn og 

efniviðinn vel. Áherslur í tengslum við lærdóm í umhverfinu um umhverfið 

komu fram í greinanámskrá Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007. Þar er 

fjallað um að efla skilning nemenda á bæði manngerðu og náttúrulegu 

umhverfi. Nemandi ætti að þekkja íslenskar trjátegundir, hann hafi notað 

efni úr íslenskum skógum, hafi áttað sig á mikilvægi skóglendis á Íslandi og 

gert nytjahluti úr ferskum viði. Þessar áherslur komu fram undir þættinum 

Umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

 Grunnþættirnir í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 segja 

kennurum hvaða áherslur þeim ber að hafa að leiðarljósi í starfinu. Ef 

maður skoðar þessar áherslur með sérstöku tilliti til nýtingar námsefnis í 

smíða og útikennslu kemur ýmislegt í ljós, eins og eftirfarandi: 

„Hugmyndirnar að baki 

grunnþáttunum eiga að 

endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag. 

Þeir skulu vera sýnilegir í 

skólastarfinu öllu og koma fram í 

inntaki námsgreina og 

námssviða, bæði hvað varðar þá 

þekkingu og leikni sem börn og 

ungmenni skulu afla sér." 

(Aðalnámskrá grunnskóla. 2011, bls. 

17) 

Þannig gefst tækifæri til að styðja við og styrkja grundvöll nýtingar 

náttúrulegs efniviðar úr heimabyggð. Með því að nýta ferskan við í kennslu 

og vinna með nemendum á vettvangi þá aukum við þekkingu nemenda á 

Mynd 1. Óhefðbundin námsgögn 
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þessu sviði. Auk þess verður efnisnotkunin sýnileg í skólastarfinu öllu og 

hvernig verið er að kenna um náttúruna í náttúrunni.  

Grunnþátturinn sköpun helgast meðal annars af því að vinna með áreiti, 

tengja það fyrri þekkingu og búa þannig til nýja. Það sé verið að móta 

viðfangsefnið, búa til eitthvað nýtt eða öðruvísi sem virkjar áhuga og 

ímyndunarafl. (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011, bls. 24). Nýting ferskra 

viðarnytja í kennslunni hefur samhljóm með þessum áherslum sköpunar. 

Um sköpun segir einnig að hún snúist um lausnir viðfangsefna, hagnýtingu 

og leit að nýjum möguleikum og notagildi. Þetta á vel við þegar við horfum 

til ferskviðarnýtingar í framtíðinni og styrkir stoðir sjálfbærnimenntunnar. Ef 

ferskur efniviður kemur inn sem notkunarmöguleiki í smíðakennslu og er 

hluti af sköpunarferlinu strax í grunnskóla eru meiri líkur á því að nemendur 

sjái not fyrir hann í framtíðinni. Þannig geta nemendur í dag verið 

frumkvöðlar framtíðarinnar í notkun á innlendum trjáviði og aukið nýtingu 

hans til muna. Þeir verða þá líklegri til að starfa í þágu skóganna og nýta sér 

auðlindir hans. Nemendur dagsins í dag eru mikilvægir hlekkir í þeirri keðju 

að styðja við skógrækt og arðsemi skógarviðarnytja til framtíðar. Enda segir 

í Aðalnámskrá grunnskóla að það sé ein af meginstoðum og tilgangur 

verkgreina: 

„Í verkgreinum öðlast nemendur skilning á umhverfi sínu sem og 

grundvallarþekkingu. Verkfærni og skilningur, sem byggist á 

rótgrónum hefðum handverks, er einnig undirstaða að öflugri 

verkmenningu og nýsköpun. Að skilja og vera læs á umhverfið er 

forsenda þess að hafa áhrif á það." (Aðalnámskrá grunnskóla. 2013, 

bls. 152) 

 

1.4.4  Kennsluaðferðir og kennsluhættir  

í Hríslu koma fram hugmyndir sem ýta undir kennsluaðferðir og 

vinnubrögð í kennslu sem eru með blöndu af útikennslu, vinnu úti á 

vettvangi og í smíðastofu. Þetta eru aðferðir sem verða óhjákvæmilega mun 

fjölbreyttari en annars væri möguleiki á að bjóða upp á. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er lögð áhersla á að bjóða upp á bæði fjölbreytta kennsluhætti 

og vandaða kennslu sem hentar hverjum einstaklingi í skóla án aðgreiningar 

(2011, bls. 91). Í smíðakennslu sem kennd er í bland við vinnu á vettvangi er 

hægt að einbeita sér að kennsluaðferðum sem annars eru ekki mögulegar í 
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hefðbundinni kennslu. Við efnisöflun og á vettvangi er mikilvægt að efla 

samvinnu og hjálpsemi. Nemendur þurfa að gæta hvors annars og huga að 

því að enginn meiðist eða vinni of erfið störf einn og sér. Kennslan þarf að 

taka mið af þörfum og getu hvers og eins við sögun, klippingar, burð og 

slíkt. Gæta þarf hófs og láta hópinn vinna saman sem eina heild sem gerir 

erfitt verk auðveldara. 

Í hönnunar- og smíðakennslu á Íslandi viðgangast misjafnlega 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hver kennari þarf að gæta þess að allir fái 

kennslu á sínum forsendum og að ná til hvers og eins nemanda. 

Smíðakennarar hafa ýmsar leiðir til að sinna námi nemenda sinna, en í eðli 

sínu er smíði einstaklingsnám. Þar þarf hver nemandi að fá aðstoð við 

þekkingaröflun og verknám sitt. Kennarinn getur komið með innlagnir í 

formi kveikja, fyrirlesturs, sýnikennslu á vinnubrögðum og útskýringu á 

aðferðum. Hann þarf að ræða við hvern nemanda og vita stöðu hans ásamt 

því að hafa yfirsýn yfir hópinn og stöðu hans. Sumir smíðakennarar hafa 

tileinkað sér númerakerfi og skriflega verkefnavinnu til að fá nánari yfirsýn 

yfir stöðu og þekkingu hvers og eins. Í rannsókn Auðar V. Jónsdóttur (2014) 

á kennsluaðferðum í hönnun og smíði kom fram að íslenskir smíðakennarar 

virðast ekki vera búnir að tileinka sér nógu fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

nútímavæða kennsluna sína. Þar vantar helst upp á að kennarar nýti sér 

nútímatækni og tölvur í kennslunni. Mögulega getur þar þó verið tækjakosti 

um að kenna. Í könnuninni greindu smíðakennarar meðal annars frá því að 

þeir noti sjaldan kennsluaðferðir líkt og hópavinnu. Þeim vanti tengingu við 

nærumhverfið, vettvanginn og útikennslu í störfum sínum bæði til að 

útvíkka og auðga kennsluna. Þá greinir rúmur helmingur þeirra frá því að 

þeir vilji sérstaklega auka við þátt útikennslu og vettvangsferða í kennslu 

sinni. 97% svarenda eða næstum allir smíðakennararnir sögðust styðjast við 

Aðalnámskrá grunnskóla eða á skólanámskrá við undirbúning kennslu 

sinnar (2014, bls. 24-30).  

Efni Hríslu ætti að auka við þekkingu kennara á tegundum, eiginleikum 

þeirra og verkfærum við vinnuna. Þannig getur bókin eflt kennara í að auka 

við útikennslu og ferskviðarnýtingu í sínu starfi. Með þessum 

kennsluaðferðum er verið að samþætta fjölda námsgreina innan skólans. 

Margt fellur undir list og verkgreinar en einnig fellur stór hluti vinnunnar 

undir náttúrugreinar, samfélagsgreinar og stærðfræði. Þetta er kjörin leið til 

að auka samstarf kennara og námsgreina í skólanum. Möguleikar eru á að 
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vinna efnisöflun og vinnu á vettvangi í tengslum við þemadaga eða uppbrot 

í skólanum. Allir geta komið að vinnunni og unnið í sameiningu í haginn fyrir 

skólann og skólasamfélagið. Samþætting námsgreina á þennan hátt ætti að 

auka vægi og gefa rýmri tíma til undirbúnings innan hefðbundinnar 

stundartöflu. Þá vísa margir skólar til sérstakra áhersla líkt og útikennslu í 

skólastarfi sínu í skólanámskrám. Arngunnur Sigurþórsdóttir (2013) gerði 

fyrirkomulag lotukerfis í list og verkgreinum að umfjöllunarefni í grein sem 

birt var í Netlu. Hún gerði rannsókn á fyrirkomulagi lotukerfis í list og 

verkgreinum í grunnskólum á Íslandi skólaárið 2010-2011. Þar kemur fram 

að:  

„Lotukerfi er rammi sem settur er utan um ákveðnar námsgreinar í 

grunnskólum landsins. Algengt er að list- og verkgreinum sé komið 

fyrir í lotum og þær kenndar þétt í ákveðinn tíma…. Í lotukerfi eru 

þessar greinar og fleiri kenndar þéttar eða í tvær til sex 

kennslustundir á viku í ákveðinn vikufjölda. Lotur geta verið mislangar 

og kennslustundafjöldi breytilegur eftir því." (2013, bls. 1) 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að í textílmennt bíður þetta 

kerfi upp á fjölbreyttara og skilvirkara nám. Bæði kennarar og 

skólastjórnendur eru ánægðir með kerfið en aðeins gætir áhyggja af stöðu 

verkgreinarinnar sem slíkrar, stærð nemendahópa og álags (2013, bls. 17-

19). Þessar niðurstöður er hægt að yfirfæra á aðrar verkgreinar eins og 

smíðina. Hún er sú verkgrein sem yfirleitt er kennd til móts við textílmennt. 

Áhugaverður möguleiki er að kanna hvernig lotutengt útinám með 

efnisöflun og vinnu á vettvangi gæti komið út í íslenskum grunnskólum. Ef 

þetta kerfi væri tekið upp má leiða líkum að því að færri dagar færu fyrir 

lítið þegar vond veður eru og illa fært að vinna á vettvangi. Hægt er að 

vinna í lotubundnu námi og samþættu með tilliti til þess að auka efnisöflun 

á ferskum viði og auka fjölda kennslustunda utan kennslustofunnar. Það að 

nýta haustin og vorin vel til útikennslu eru kennsluaðferðir sem íslenskir 

skólar nýta nú þegar að einhverju marki og má gera í enn meira mæli.   

1.4.5 Skógarnámskrá  

Samkvæmt greinasviðs Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 er gert ráð 

fyrir að nemandinn sé sjálfstæður. Öðlist færni og þekkingu í vinnu með 

fjölbreyttum efnum, verkfærum og tækni í hönnun og smíði. 

Hæfniviðmiðum greinarinnar er skipt upp í þrjá flokka; handverk, hönnun og 



  

23 

tækni auk umhverfis. Undir síðastnefnda flokkinn falla markmið sem miða 

að því að auka og efla skilning nemenda á tengslum umhverfis og verklegrar 

þekkingar og starfa. Þetta á meðal annars að leggja áherslu á með efnisvali 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Kennarar þurfa að huga að því að tengja 

umhverfið og efnisveituna inn í smíði hjá nemendum með fjölbreyttum 

aðferðum og efnisvali. Markviss úrvinnsla úr ferskum viði í kennslu í 

tengslum við smíðakennslu og samþættingu annarra námsgreina gæti síðar 

meir kallað á sérstaka skógarnámskrá. Hugmyndir um skógarnámskrá eru 

ekki alveg nýjar af nálinni þar sem unnið hefur verið töluvert starf í þágu 

skógartengingar í skólastarfi síðastliðna áratugi. Verkefni á borð við 

Grenndarskóga grunnskólanna á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við 

þróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum er gott dæmi um vel heppnuð 

verkefni í skógartengdu útinámi. Þar hafa verið gerðir samningar á milli 

skóla og landeiganda um afnotin af skóginum, sumstaðar kirkjugörðum eða 

stærri einkagörðum. Þá hefur Lesið í skóginn verkefnið aðstoðað við 

innleiðingu kennsluaðferða og aðstöðu með fræðslu fyrir starfsfólk og 

kennara í grenndarskóginum. Einnig getur skóli leitað eftir ráðgjöf og 

leiðbeiningum hvenær sem er í tengslum við útinámið og skógarumhirðuna. 

Þannig hefur skapast þverfaglegt samstarf innan skólasamfélagsins og við 

landeigendur og bæjarfélög (Skógrækt ríkisins, e.d.). Landvernd hefur staðið 

að umhverfistengda verkefninu um Grænfánann síðan árið 2000 í gegnum 

Foundation for Environmental Education in Europe . Verkefnið er alþjóðlegt 

umhverfisverndarverkefni sem stuðlar að virkri umhverfisstefnu í 

þátttökuskólunum. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur víða virðingar 

vegna þeirra umbóta sem hann stuðlar að í skólum. Meðal markmiða 

verkefnisins er að bæta umhverfi skólanna, minnka úrgang, efla 

umhverfisvitund með verkefnum utan skólastofunnar og tengingu við 

nærsamfélagið (Landvernd, e.d.). Þessi verkefni sýna meðal annars þá 

grósku sem er hérlendis í umhverfisvernd og skógartengdu útinámi. Það er 

því nærtækt að álíta sem svo að fljótlega verði þörf á að þróa 

skógarnámskrá þar sem útlistað yrði hvað skuli leggja áherslu á í 

skógarnáminu. Hún þyrfti að tengjast öllum námsgreinum í samþættu 

skógarnámi og efla um leið einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta 

kennsluhætti. Þróa matsaðferðir og skógartengd viðfangsefni sem tengjast 

grunnþáttum menntunnar. Þar væri fjallað sérstaklega um þátt efnisöflunar 

í skógi fyrir smíða og útikennslu. Þá væri farið yfir þá verkþætti sem 
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mikilvægt er að ljúka við hvert skólastig. Þessa fræðslu væri hægt að kalla 

„skógaruppeldi“ sem er mikilvæg í því ljósi að innleiða þekkingu og viðhorf 

til skógarins sem verðmætrar auðlindar. Eftir það getur þekking farið að 

berast frá einni kynslóð til annarrar (Ólafur Oddsson, munnleg heimild 

15.september, 2014). Slík skógarnámskrá myndi eflaust verða mikill 

stuðningur við skóla í að skipuleggja skógartengt útinám og efnistöku til 

framtíðar. Þá væri það ekki lengur á ábyrgð hvers kennara fyrir sig, 

þrautseigju hans og áhuga, hvað væri kennt í hverjum árgangi.   
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2 Vinnuferlið, þekkingaröflun og úrvinnsla gagna  

 Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvernig kennarahandbókin 

Hrísla varð til. Greint verður frá upphafinu, gagnaöflun, úrvinnslunni og 

tilurð verkefnisins í heild sinni. Gerð verður grein fyrir því hvernig 

bakgrunnur höfundar mótaði verkefnið og hvernig var staðið að gagnaöflun. 

Hvernig könnun sérfræðinga á eiginleikum og einkennum trjátegunda kom 

til og þýðingu hennar fyrir verkefnið. Þá verður fjallað um hvernig kaflinn 

um verkfæri og vinnuaðferðir var unninn og tilgangi lista yfir verkfæri við 

ferska viðarvinnu á vettvangi.  

    

2.1 Upphaf vinnuferlisins 

 Upphafið liggur í rykinu og uppvextinum á smíðaverkstæðinu. Í 

garðyrkjunni þegar höfundur velti fyrir sér hvort ekki væri hægt að auka 

nytjarnar, þar sem efniviðurinn fór mestmegnis í Sorpu, í kurl og stígagerð. 

Nafnið á kennarahandbókinni - Hrísla - á sína tengingu þaðan. Það að allt 

efni hversu lítil sem hríslan er þá nýtist hún í ferskum viðarnytjum. 

Grunnurinn að verkefninu liggur líka í verkefninu Lesið í skóginn með skólum 

og verkefnabankanum sem búið er að gefa út. Í náminu, smíðakennslunni 

og vinnu úti á vettvangi með nemendum. Þó höfundur hafi ekki vitað það, 

þá var gangaöflun þegar hafin strax í upphafi. Bakgrunnur höfundar, allt 

sem unnið hefur verið við og lært í gegnum námsbækur og verknám hefur 

skilað sér í undirbúningi kennarahandbókarinnar Hríslu.  

Í meistaranáminu var byrjað að huga að mögulegum útfærslum í 

námsefnisgerð í tengslum við ferskan við. Eins og áður hefur verið greint frá 

var horfið frá þeirri hugmynd að búa til verkefnabanka og markvisst farið að 

vinna að útfærslu kennarahandbókar. Ekki var lagt upp með gerð námsefnis 

fyrir nemendur heldur upplýsingar fyrir kennara. Það sem kennarar þurfa að 

kunna byggist á því hvað nemendur þurfa að vita. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

2011 kemur fram að námsgögn þurfi að taka mið af gildandi Aðalnámskrá á 

hverjum tíma. Námsgögn skulu höfða jafnt til allra nemenda og taka mið af 

grunnþáttum menntunnar. Þá kemur fram að mikilvæg námsgögn séu 

meðal annars náttúran, menningarumhverfi skólans, efni til verklegrar 
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kennslu og útikennslu (2011). Nánar er fjallað um þau gögn sem unnið var 

út frá í kaflanum Námsgögn.  

Farið var ítarlega í gegnum áherslur Aðalnámskrár grunnskóla, nýjar og 

eldri, bæði upplýsingar í almennum hluta og greinasviðum. Þá var markvisst 

leitað upplýsinga um uppbyggingu handbóka og handbókarskrifa. Skoðað 

var hvernig koma ætti upplýsingum á framfæri á skipulegan og 

aðgengilegan hátt. Markmiðið var að koma því skýrt til skila hvernig 

kennarar geta nýtt sér nærumhverfi skólans og vettvang skógarins sem 

uppsprettu námsefnis og efnisöflunnar fyrir nemendur. Almennt má segja 

að tilgangur kennslubóka sé að veita nemendum (og öðrum) fræðilegar 

upplýsingar og gefa þeim færi á að leita sér faglegrar vitneskju. Þær eiga líka 

að þroska persónulega, sögulega og félagslega þekkingu á einfaldan, skýran 

hátt. Í þessu samhengi skiptast útskýringamyndir, töflur og fræðilegur texti 

á að skapa heildstæða nálgun kennsluefnis (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

Við skrif kennarahandbókarinnar var lögð áhersla á að saman færi 

fræðilegur texti, útskýringarmyndir og töflur. Þetta átti að leggja grunninn 

að ítarlegum upplýsingum fyrir kennara eins og sjá má á meðfylgjandi 

myndum. Myndrænt efni og töflur fylgdu með þar sem þær þjónuðu 

kennslufræðilegum og faglegum tilgangi bókarinnar. Fagleg þekking fyrir 

kennara var höfð í fyrirrúmi.  

 

2.2 Hrísla 

Ljóðið um útskurðarmeistarann - 

Woodcarver var flutt í þætti Egils Helgasonar 

um Vestur - Íslendinga og skrifaði höfundur 

ljóðið upp af skjánum þar sem engar heimildir 

fundust um það annars staðar. Ljóðið snerti 

strengi í hjarta höfundar á þann hátt að í einni 

bendu hófust skrifin. Undirbúningur og lestur 

hinna ýmsu fræðibóka var þá að baki þó 

gagnaöflunin færi fram jafnt og þétt allan 

tímann. Bakgrunnur höfundar sem 

garðyrjufræðingur nýttist í trjá og viðarfræði. 

Ýmsar fræðibækur frá námsárunum í 
Mynd 2: Ljóðið Woodcarver 
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garðyrkjunni ásamt nýrra kennsluefni sem fengið var í Garðyrkjuskóla 

ríkisins var notað. Nokkuð þurfti að leita í gamlar íslenskar og erlendar 

kennslubækur í húsa og húsgagnasmíði þegar leitað var fróðleiks um 

viðarfræði. Tvær þeirra eru fyrst gefnar út á árunum 1944-1950. Það eru 

bækurnar Viðarfræði eftir Björn H. Jónsson og Carpentry Craft Problems 

eftir Siegele. Þá var Jón Guðmundsson höfundi innan handar með faglegar 

upplýsingar bæði hvað varðar viðarfræði innlendra trjátegunda og eiginleika 

þeirra. Til að byrja með gengu skrif um trjátegundir, útilit þeirra og 

eiginleika nokkuð vel og voru ýmsar garðyrkjubækur notaðar til stuðnings. 

Þar má helstar nefna: Tré og runnar - handbók ræktunarmannsins eftir 

Ásgeir Svanbergsson, Tré og runnar fjölrit eftir Ólaf Njálsson, Trjáklippingar 

eftir Stein Kárason, Skógræktarritið, nokkrar íslenskar kennslubækur í 

hönnun og smíði og margt fleira sem nánar má sjá í fylgiskjali 4. Heimildir og 

uppsláttarit við gerð handbókar. Höfundur rak sig á það hversu fáar 

íslenskar heimildir eru til um eiginleika trjátegunda til ferskra viðarnytja. 

Reynslu af notkun þeirra og notkunarmöguleikum. Íslenskir handverksmenn 

hafa skrifað og sýnt fram á verkefni úr íslenskum viðarnytjum enda er hann 

vinsæll sem handverksefni. Megin upplýsingaöflunin við þennan hluta Hríslu 

var því á vefsíðum ýmissa handverksmanna og rennismiða, Skógræktarritinu 

og bókinni Skógurinn og nýting hans auk bókarinnar Lesið í skóginn - tálgað 

í tré. Þá nýtti höfundur sér erlendar upplýsingar um skandinavísk tré í 

tímaritum og bókum líkt og Lauvtre er MiljØ eftir Bohumil Kucera og Anne 

Marie Glosli (sjá heimildir í fylgiskjali 4. Heimildir og uppsláttarit við gerð 

handbókar.). Eftir sem áður var ekki hægt að ganga út frá neinum 

heildstæðum upplýsingum hérlendis. Eftir vangaveltur hvað skyldi gera í 

þessari heimildarvöntun var ákveðið að útbúa einfalda töflu um helstu 

einkenni innlendra trjátegunda.  

 

2.3 Töflur 

 Í upphafi átti töfluvinnan að vera einföld og einskorðast við eina 

töflu sem átti aðeins að leggja fyrir sérfræðing verkefnisins Ólaf Oddsson. 

Eftir því sem vinna við töfluna jókst og höfundur taldi sig þurfa svör við fleiri 

efnisatriðum urðu töflurnar tvær. Þar voru skoðaðir mismunandi þættir í 

tengslum við ferskar viðarnytjar. Teknir voru fyrir helstu kostir og gallar, 

eiginleikar og hentugleikar ákveðinna trjátegunda fyrir ákveðin verkefni. 
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Trjátegundirnar sem ákveðið var að fjalla um í könnuninni voru þær sömu 

og þegar var byrjað að skrifa um í trjátegundarkaflanum. Þær eru tiltölulega 

algengar í ræktun, bæði í nytjaskógrækt, útivistarskógum og görðum um allt 

land. Þetta eru tegundirnar: birki, reyniviður, ösp, víðir - selja, elri, lerki, fura 

og greni.  

Töflunum var skipt upp í töflu eitt og tvö og var spurt um sömu 

trjátegundirnar í þeim báðum. Í töflunum var hins vegar spurt út í ólíka 

efnisþætti. Í töflu 1. var spurt um verkefni og hentugleika trjátegundanna 

fyrir hverja verkefnagerð. Ekki var ætlunin að setja upp neins konar 

verkefnabanka og því var ákveðið að fjalla um hentuga og óhentuga 

eiginleika en ekki tiltekin verkefni líkt og bíll, flugvél eða sleif. Þegar valdar 

eru trjáplöntur til úrvinnslu verkefna með nemendum er mikilvægt að 

efniviðurinn passi vel fyrir verkið svo viðfangsefnið verði ekki of erfitt. Erfitt 

sé að tálga hann eða kljúfa. Þeir flokkar sem ákveðið var að spyrja út í voru 

valdir í samráði við leiðbeinanda og sérfræðing verkefnisins.  

Í fyrri töflunni var spurt út í 14 atriði sem eru algeng viðfangsefni í 

ferskviðarvinnslu: Tálgun, rennsli, bollar/skálar, útskurður, 

matvælaverkefni, leikföng, húsgögn, snagar, fuglar, smáhlutir, hljóðfæri, 

verkefni þar sem þarf að vera hægt að sveigja eða hita viðinn vel og hvort 

gott sé að kljúfa hann. Ekki voru valin ákveðin verkefni heldur viðfangsefni. Í 

Mynd 3: Tafla 1. úr bókinni Hríslu 
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töflunni rúmast samt efnisatriði eins og bollar/ skálar og fuglar. Þegar verið 

er að spyrja út í bolla, þá er verið að kanna hvernig er að nota svokölluð 

bjúgverkfæri, bogna hnífa til að vinna í viðkomandi viðartegund en ekki 

hvernig er að búa til ákveðna krús eða litla skál. Í tengslum við fugla þá er 

ekki verið að tala um ákveðið fuglaverkefni heldur verið að leita eftir 

upplýsingum um greinasetningu sem er tiltölulega kröpp og hentar vel í 

fuglagerð. Sjá á mynd 3. af töflu 1. Útskurður og rennsli er í töflunni þar sem 

nemendur á unglingastigi skera út og renna. Það eykur notagildi töflunnar 

fyrir handverksfólk. Þessir verkþættir eru yfirleitt unnir úr erlendu innfluttu 

efni í skólastofunni og gefur taflan kennurum möguleika á að breyta því 

með nýju efnisvali. Einnig fengu svarendur möguleikann - annað -til að 

koma með sérstakar ábendingar. Það varð úr að þátttakendur tóku oft fram 

sérstök verkefni sem viðartegundirnar hentuðu betur í en ella, líkt og að 

öspin passaði vel í trommur og þá var það sérstaklega tekið fram í - annað-. 

Nokkur atriði voru tekin út líkt og pallaefni, húsbyggingar sem ekki hentuðu 

tilgangi verksins. Þátttakendur völdu þau efnisatriði sem pössuðu vel við 

með X og það sem passaði sérstaklega vel við með X+ Þeir völdu aðeins eftir 

bestu vitneskju, en ekki út frá fyrirfram gefnum matskvarða. Flokkunin sem 

notuð var í úrvinnslu töflu eitt er MG - mjög gott, NG - nokkuð gott, G - gott, 

S - sæmilegt .         

Við vinnslu á seinni töflunni var kannað hvernig viðurinn væri varðandi 

ákveðin einkenni eða sérkenni. Skoðað var sérstaklega hvort mikið væri af 

viðkomandi efnisatriði eða hvort gott væri að… eitthvað. Þegar unnið er í 

ferskan við er nauðsynlegt að vita hvaða eiginleikum viðurinn er gæddur.  

Hvað er sérstaklega gott við hann og hvað ber að varast við notkunina. Þau 

atriði sem valið var að kanna í tengslum við eiginleika og sérkenni viðar voru 

eftirfarandi 11. atriði: Hvort viðurinn henti vel í samlímingar, er hann til inni 

eða úti notkunnar, hefur hann góða náttúrulega fúavörn, er efnið kvistótt, 

rýrnar það mikið, er viðurinn gljúpur eða þéttur í sér. Hvort viðurinn er með 

sérkenni eða er hann einsleitur. Er mikill grámi í viðkomandi við eða gránar 

hann fljótt. Er mikið harpix eða trjákvoða í viðnum, er gott að vinna í hann 

blautan eða þurran. Er viðurinn ljós, miðlungs eða dökkur á litinn. 

Þátttakendur gátu komið með sérstakar ábendingar um - annað- .  

Matshlutar í seinni töflunni eru uppbyggðir á þann hátt að fyrsti stafur 

stendur fyrir niðurstöðu ef valmöguleikar eru tveir sbr. Inni / úti notkun þá 

velur þátttakandi annað hvort I eða Ú fyrir það sem hentar betur. Samhliða 
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því völdu þátttakendur einnig þau efnisatriði sem pössuðu vel við í töflu tvö 

með X og það sem passaði sérstaklega vel við með X+. Þeir völdu aðeins 

eftir bestu vitneskju, en ekki út frá fyrirfram gefnum matskvarða. Við 

úrvinnslu í töflu tvö var notaður svipaður mælikvarði og í töflu 1. 

Mælikvarðinn MG- mjög gott/mjög mikið, NG - nokkuð gott / nokkuð mikið 

G - gott og S - sæmilegt / lítið. Úrvinnsla seinni töflunnar var örlítið flóknari 

þar sem ekki var eins auðvelt að svara henni með sambærilegum svörum 

allan tímann. Til dæmis er ekki hægt að segja að reyniviður sé mjög góður 

gagnvart gljúpu/þéttu efni því þá er merkingin röng, því var brugðið á það 

ráð að láta MG standa bæði fyrir mjög gott og mjög mikið. Þannig að ef 

reyniviður er með MG og stafinn Þ fyrir gljúpt / þétt efni þýðir það að hann 

sé mjög mikið þétt efni eða með mjög þéttan við. Sama má segja þegar 

stendur að greni sé MG í kvistótt þá þýðir það ekki að það sé mjög gott að 

vera kvistótt heldur að grenið sé með mjög kvistóttan við. Þessi athugasemd 

kemur fram fyrir neðan töfluna og merkt með *. Sjá nánar á mynd 6. af töflu 

2.  

 

Höfundur, leiðbeinandi og sérfræðingur höfðu nokkuð fastmótaða 

hugmynd um hvað þeir þyrftu að vita nánar við töflugerðina. Upphaflega 

Mynd 4: Tafla 2. úr bókinni Hríslu 
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uppsetningin var þó einungis hugsuð út frá mjög fáum þátttakendum þar 

sem svarmöguleikinn var í forminu X og X+ . Önnur tölfræðilega hentugri 

leið hefði verið farin ef vitað hefði verið fyrirfram að könnunin myndi vinda 

upp á sig líkt og raunin varð.  

Þá var kannaður hugur handverksfólks, skógfræðinga og sérfræðinga í 

viðarnytjum hérlendis á þeirra reynslu í þessum efnum. Sent var bréf ásamt 

töflum eitt og tvö til þátttakenda um tilurð verkefnisins og tilgang ( sjá 

viðauka 5). Leitað var til níu einstaklinga og svöruðu sex þeirra könnuninni. 

Undirtektir voru góðar og þátttakendur voru áhugasamir um að fá að 

fylgjast með útkomu könnunarinnar. Umfang samantektar varð töluvert þar 

sem svörun varð meiri en vonast var til. Höfundur þurfti að leggja mat á mat 

þátttakenda og sumstaðar sköruðust álit þeirra, jafnvel svo mjög að 

helmingur svaraði í sitt hvora áttina. Heilt yfir litið var komin góður grunnur 

til að byggja á og voru niðurstöðurnar teknar saman í heildartöflur sem 

birtar eru í bókinni og hér að ofan. Þá er vísað til niðurstaða úr könnuninni í 

umfjöllun um hverja trjátegund fyrir sig. Sérstakur kafli í Hríslu byggir einnig 

á þessari samantekt þar sem fjallað er um þau atriði sem spurt var um.   

2.4 Handbók eða fræðibók 

Niðurstöður könnunarinnar 

opnuðu augu höfundar fyrir 

styrkleikum íslensku 

trjátegundanna en líka 

veikleikum þeirra. Einnig var 

ýmislegt sem höfundur vissi 

áður en fékk staðfestingu á 

með þessari úttekt. Bókin var á 

góðri leið með að verða 

eitthvað annað og meira en 

handbók, jafnvel fræðileg 

handbók.  

Í kaflanum um trjátegundir, 

sem er tiltölulega fræðilegur, er farið ofan í saumana á faglegum og 

plöntufræðilegum upplýsingum um tegundirnar. Útlitseinkennum er lýst og 

sérkennum til að auðvelda kennurum greiningu trjátegundanna við 

efnisöflun ( sjá mynd 5). Þá er fjallað um tegundina út frá sögulegu og 

Mynd 5: Umfjöllun um reynivið í Hríslu 



   

32 

ræktunarlegu samhengi en á spássíum koma gullkorn sem segja frá sögum 

eða staðreyndum um viðkomandi tegund. Fléttað er inn niðurstöðum úr 

könnuninni.  

Kaflinn um vinnuaðferðir í 

ferskviðarvinnu er viðamikill í 

Hríslu. Byrjað var á því að taka 

saman hvaða tæki og tól það 

væru sem gott væri að nota í 

ferskviðarvinnu (sjá mynd 6). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 

2007, umfjöllun um 

áfangamarkmið fyrir lok 7. 

bekkjar er fjallað um notkun 

handverkfæra. Þar kemur 

meðal annars fram að 

nemendur eigi að hafa notað eftirtalin verkfæri: „Hamra, tangir, sagir og 

þjalir…. notað algengustu trésmíðaverkfæri, s.s. hefil, sporjárn, sagir og 

hamra… notað mismunandi tegundir bora og kunni að velja milli 

mismunandi gerða." (2007, bls. 14). Í eldri Aðalnámskrám hefur almennt 

verið fjallað um slík markmið í notkun verkfæra og áhalda og gaf þetta 

kennurum ákveðinn ramma við þjálfunaratriði og verkfærni. Því leitaði 

höfundur upplýsinga í eldri námskrám um hvaða handverkfæri ætti að miða 

við þegar þjálfuð væru vinnubrögð í ferskum viði. Víða var leitað heimilda 

vegna skrifanna í verkfærakaflanum. Íslenskar kennslubækur í smíði bæði 

gamlar og nýjar voru mikill stuðningur auk þess sem Trjáklippingar Steins 

Kárasonar og fleiri upplýsingar úr garðyrkjutengdu námsefni veitti nokkrar 

upplýsingar. Þær bækur sem komu að hvað mestu gagni voru eldri bækur 

sem gefnar voru út á vegum Iðnskólans: Handverkfæri trésmíða eftir Reynir 

Einarsson og Tréiðnir - Handverkfæri og vinnutækni eftir Henry Brinchmann 

og Rolf Nordmo. Nánari upplýsingar um þær bækur sem notaðar voru til 

stuðnings má sjá í fylgiskjali 4. Heimildir og uppsláttarit við gerð handbókar.  

Umfjöllunin snýst eingöngu um þau handverkfæri sem nota á í ferskan 

við. Víða er fjallað um þann mun sem er á þeim verkfærum og þeim sem 

notuð eru til almennra trésmíðanota. Til dæmis er gerð grein fyrir mun á 

ferskviðarsögum - gróftenntum og hefðbundnum handsögum.  Fjallað er um 

eftirfarandi verkfæri í kaflanum: Sagir, klippur, tálguhnífur, öxin, sporjárn/ 

Mynd 6: Listi yfir verkfæri í Hríslu 
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holjárn /útskurðarjárn, nafar – handborar, heflar, gúmmíhamrar og 

trékjullur, raspar, þjalir og sandpappír, önnur verkfæri og áhöld. Þar er 

fjallað um vasahníf, afberkingaráhöld og greinahaldara/klauf fyrir við. Gefin 

eru dæmi um verkefni sem hægt er að hafa til hliðsjónar við þjálfun 

ákveðinna vinnubragða. Sýndar eru myndir af verkefnum sem gefa 

kennurum hugmyndir. Í flestum tilfellum eru myndir af verkefnum sem 

margir smíðakennarar þekkja. Inn á milli eru hefðbundin smíðaverkefni 

yfirfærð í notkun fersks viðar.  

Yfirborðsmeðhöndlun er tekin fyrir í lok kaflans. Þar er fjallað um hvaða 

yfirborðsefni eigi að velja í hvaða tilgangi. Þó viðurinn sé almennt ekki 

meðhöndlaður fyrr en eftir að hann er þurr þá er það hluti vinnslunnar áður 

en hlutur telst fullkláraður. Yfirborðsmeðhöndlun er mikilvæg í 

smíðakennslu og í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 er sérstaklega fjallað 

um að við lok 10.bekkjar eigi nemandi að geta "valið viðeigandi 

yfirborðsefni í samræmi við eigin smekk og eðli verkefna." (2007, bls. 18). 

Mikilvægt er að kennarar fái 

upplýsingar um hvaða 

yfirborðsmeðhöndlun er 

hægt að nota við ferskar 

viðarnytjar og hvað þarf að 

bíða þornunar. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 

2013 segir að nemendur eigi 

að læra rétta líkamsbeitingu 

og vinnulag við verklega 

vinnu. Þetta kemur meðal 

annars fram í hæfniviðmiðum 

fyrir lok 10.bekkjar þar sem 

segir að nemandi eigi að geta: 

"beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og fjallað 

um vinnuvernd og hvers vegna reglur þar að lútandi eru settar." (2013, bls. 

157). Í ljósi þess var ákveðið að hafa sérstaka umfjöllun um rétt handbrögð, 

öryggisatriði og umhirðu við notkun handverksáhalda. Líkamsstaða og 

beiting verkfæra skiptir máli, auk þess að vera afslappaður og óhræddur við 

verkfærin. Mikilvægt er að fara yfir öryggisatriði í tengslum við verkfærin 

með nemendum áður en hafist er handa við að vinna með þau. Myndir eru 

Mynd 7: Nemandi tálgar 
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með leiðbeinandi verklagi og var nemandi fengin til að sýna rétt vinnubrögð 

á myndunum (sjá mynd 7). Handastærð skiptir máli í sambandi við grip um 

sköft áhalda. Fjallað er um eftirfarandi viðfangsefni í kaflanum: tálgun með 

tálguhníf, að tálga og kljúfa með öxi og samsetningar á viði – þurrt í blautt / 

trénaglar / samfellingar o.fl. Í allri viðarvinnu koma samsetningar við sögu. 

Þær sem flestir þekkja eru negling, skrúfun og líming. Einnig eru þekktar 

ýmsar tilbúnar festingar sem hafa þann tilgang að verkefnið geti þjónað 

tilgangi sínum svo sem lamir, ásar, vinklar og læsingar. Sjónum er beint að 

samsetningum á ferskum viði, bæði blautum og þurrum auk þess sem fjallað 

er um samsetningu sem kallast þurrt í blautt. Í þessum kafla var fyrst og 

fremst stuðist við íslenskar kennslubækur eins og bækurnar Lesið í skóginn 

tálgað í tré eftir Ólaf Oddsson, Skógurinn og nýting hans eftir Stefán 

Bergmann og fleiri, auk bókar Kristins Svavarssonar Trésmíði.  

Að skrifum loknum var niðurstaðan sú að Hrísla er fræðileg handbók 

ætluð fyrir smíðakennara með möguleika á upplýsingum fyrir aðra 

áhugasama. Við vinnuferlið allt og gagnaöflun voru jafnóðum fundnar 

myndir sem pössuðu inn í bókina. Höfundur átti ýmislegt í fórum sínum og 

tók nokkrar myndir sérstaklega fyrir bókina. Þá fengust nokkrar myndir 

lánaðar. Texti, uppsetning á töflum og framsetning bókarinnar var hugmynd 

höfundar í samráði við leiðbeinanda og sérfræðing verkefnisins. Bókin var 

frágengin, sett upp í Microsof Otffice Publisher forritinu. Það gekk heldur 

brösuglega framan af þegar höfundur var að prófa sig áfram en gekk upp að 

lokum. Fullkláruð er bókin um 60 blaðsíður í uppsetningunni - landscape 

eða ílangt A4 blað. Þegar höfundur var ánægður með útlit og uppsetningu 

bókarinnar var hún send í yfirlestur til leiðbeinanda, sérfræðings og 

málfarsyfirlestrar.  

  



  

35 

3 Umræða  

Viðfangsefnið var handbók fyrir smíðakennara og aðra áhugasama um 

ferskar viðarnytjar. Hvern þann sem vill styrkja fræðilegan grunn sinn á 

trjátegundum og ferskviðarnytjum. Hugmyndin að verkefninu spratt út frá 

bakgrunni höfundar sem garðyrkjufræðings og áhuga hans á nýtingu 

ferskara viðanytja í starfi sínu sem smíðakennari. Í tengslum við þennan 

bakgrunn kom grunnur að rannsóknarspurningunni: "Hvernig getum við 

aukið nýtingu fersks viðar í kennslu?" Höfundur vildi velta fyrir sér hvað 

þyrfti til að sjá fleiri kennara nýta sér þennan valkost. Áhersla var lögð á að 

kynna sér áherslur Aðalnámskrár grunnskóla í þessu sambandi. Komst 

höfundur að því að mikið er fjallað um mikilvægi þess að nýta innlendan 

ferskan efnivið eða taka ferskar viðarnytjar inn í kennslu í grunnskólum. 

Þetta sést vel á eftirfarandi málsgrein úr kaflanum um hönnun og smíði: 

„Kennarar eru hvattir til að nota efni úr nærumhverfi og nýta íslenska 

skóginn þar sem þess er kostur."(Aðalnámskrá grunnskóla. 2013, bls. 156). 

Þá eru fjöldamargar tengingar í tengslum grunnþætti menntunnar og við 

nýjar áherslur Aðalnámskrár frá 2011 sem hægt er að tengja beint til ferskra 

viðarnytja. Í greinargerðinni hefur víða verið vísað til þessa mikilvægis 

meðal annars í tengslum við fagþekkingu kennara og endurmenntun. Tengsl 

grunnskólans við nærsamfélagið, vettvanginn og náttúruna verða líka alltaf 

mikilvægari með hverju árinu. Í könnun Auðar V. Jónsdóttur kom meðal 

annars fram að smíðakennurum finnist þeim vanta tengingu við 

nærumhverfið, vettvanginn og útikennslu í störfum sínum. Bæði til að 

útvíkka og auðga kennsluna. Þá greinir rúmur helmingur þeirra frá því að 

þeir vilji sérstaklega auka við þátt útikennslu og vettvangsferða í kennslu 

sinni. Sú staðreynd styrkir stoðir þess sem höfundur áleit, að grundvöllur 

væri til að skrifa handbók fyrir kennara um nýtingu ferskviðar, með sérstakri 

áherslu á trjátegundir og verkfæranotkun.  

 Við gerð bókarinnar var leitað upplýsinga víða. Rannsakað var 

sérstaklega hvað einkenndi góða handbók og hvernig skrif fræðibóka ættu 

að vera. Grafin var upp fróðleikur í tengslum við viðarfræði, trjátegundir og 

verkfæri. Vegna vöntunar á upplýsingum um nýtingu innlendra trjátegunda 

var gerð könnun. Sex sérfræðingar svöruðu töflum um einkenni og 

eiginleika nokkurra innlenda trjátegunda. Þær eru allar notaðar í skógrækt 

hérlendis með góðum árangri. Þessar tegundir er víða að finna á 
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útivistarsvæðum bæjarfélaga, í útivistarskógum og í heimilisgörðum. Tekin 

voru saman atriði sem sögðu til um notkun, eiginleika, sérkenni og hentug 

verkefni fyrir hverja trjátegund fyrir sig. Þessi könnun hefur mikið nýnæmi 

hér á landi en aldrei hefur verið gerð sambærileg könnun á viðarnytjum 

hérlendis. Umfjöllunin í bókinni kemur þannig til móts við aðkallandi þörf 

fyrir slíkt efni.  

Tilgangur kennarahandbókarinnar Hrísla er sá að bæta aðgengi að 

upplýsingum um innlendar viðartegundir til nýtingar í handverki og kennslu. 

Með bættum upplýsingum fyrir kennara, kennslugögnum og umræðu í 

skólasamfélaginu eru meiri líkur til að ferskur viður verði frekar nýttur í 

kennslu. Kennarahandbókin kemur til móts við þá vöntun sem hefur verið 

um slíkt efni. Þessi kynslóð auk þeirra sem á eftir koma munu þannig geta 

nýtt sér upplýsingarnar. Þær stuðla vonandi að aukinni þekkingu um 

viðarnytjar, mikilvægi sjálfbærar þróunnar og aukið vægi vettvangsnáms og 

útikennslu.  
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4  Lokaorð 

Að verki loknu var höfundur næstum því farin að taka saman efni um 

verkefni til að láta fylgja með. Það hefði þá verið verkefnabanki sem ákveðið 

var í upphafi að gera ekki þar sem betra er að safna verkefnum frá fleiri 

aðilum saman síðar meir. Verkefni frá höfundinum einum saman geta ekki 

gefið rétta mynd af öllu því sem hægt er að gera og hefði alltaf verið lítið 

sýnishorn af möguleikunum sem í boði eru. Það verður því seinni tíma 

verkefni og vonandi áframhald handbókarinnar Hríslu í framtíðinni að gefa 

út verkefnabanka sem unnin er upp úr þeim efnisatriðum sem fjallað er um 

í bókinni.  

Höfundur lærði gífurlega mikið á vinnslu bókarinnar, ferlið kom á óvart 

hvern einasta dag og það kom vissulega á óvart hversu mikið dagleg störf 

sem smíðakennari kom við sögu. Þá er bakgrunnur höfundar sem 

garðyrkjufræðings ómetanlegt og rifjaði upp hversu mikilvægt allt nám er. 

Þó ekki sé starfað í garðyrkju í fleiri ár þá er það starf sem höfundur hefur 

lært og starfað við. Það er eins og að hjóla. Maður er aðeins ryðgaður fyrst 

þegar maður byrjar að hjóla eftir langt hlé en svo er maður farin að hjóla 

óaðfinnanlega áður en maður veit af. Áhuginn á viðfangsefninu hefur 

gríðarlega mikið að segja. Við yfirsetuna, fræðaöflunina og áralanga reynslu 

kemur flæði með í vinnunna sem verður til þess að ekki þarf að þvinga 

neinar upplýsingar. Þetta var ánægjulegt ferli og kom höfundi verulega á 

óvart hversu auðveldlega upplýsingarnar komust á blað oft á tíðum. Vinnan 

við könnun á íslenskum trjátegundum kom óvænt upp á og var sérstaklega 

gefandi. Það kom höfundi skemmtilega á óvart hversu áhugasamir 

þátttakendur voru. Þeim eru færðar bestu þakkir fyrir sinn hlut í 

könnuninni. Þessi könnun og vinna þeirra er mikið nýnæmi hér á landi þar 

sem aldrei hefur verið gerð sambærileg könnun á ferskum viðarnytjum 

hérlendis. Fjallað er um niðurstöðurnar á nákvæman hátt í Hríslu ásamt því 

sem töflurnar með niðurstöðum könnunarinnar eru birtar. Umfjöllunin í 

bókinni kemur þannig til móts við aðkallandi þörf en hún hefur verið mikil 

fyrir slíkt efni undanfarin ár. Að endingu langar mig að láta hluta lokaorða 

Hríslu fylgja hér með en þau tel ég að segi allt sem segja þarf um mikilvægi 

kennarahandbókar af því tagi sem Hrísla er.  

„Nýting fersks viðar í kennslu og handverki er góð framtíðarsýn. Hvort hún 
verður framkvæmd í einhverju mæli verður framtíðin að segja til um. Það er 
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undir kennurum og handverksfólki komið að nýta sér þennan möguleika sem ætti 
að vera auðsótt miðað við ræktun undanfarna áratugi. Gott aðgengi er í 
ferskviðarnytjar víðast hvar. Þá má ekki gleyma auðlindunum allt í kring um 
okkur í daglega lífinu. Efniviðurinn sem fellur til hjá næsta skógræktarfélagi, í 
bæjarfélaginu eða næsta húsagarði. Þetta efni er mjög dýrmætt og mætti nota 
miklu meira en gert hefur verið. Það stuðlar að sjálfbæru skólastarfi, eykur 
tengingu við nærsamfélagið og eflir þátttöku nemenda í eigin námi. Þetta á 
sérstaklega við ef þeir taka þátt í að sækja efniviðinn og vinna með hann á 
vettvangi.….. Það er mín von að þessi bók verði hverjum þeim sem ætlar að nýta 
sér íslenskar trjátegundir, blautan við og þurran, innblástur og stuðningur í vali 
sínu á efnivið og verkfærum. Þá vona ég að hún muni auðga starf kennslu og 
handverks á Íslandi. Ég óska líka hverjum þeim sem vinnur með ferskan við að 
þeir finni þá sál sem inn í trénu er og gefi henni líf og frelsi. " (Hrísla, 2015) 

   Með kærleikskveðju, Margrét Lára Eðvarðsdóttir. 
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Viðauki 5. Bréf sent til þátttakenda í könnun um 

trjátegundir.  

Sæll XX, ZZ benti mér að hafa samband við þig. 

 Ég heiti Margrét Lára og er grunnskólakennari og garðyrkjufræðingur að 

mennt. Nú um þessar mundir er ég að vinna að meistaraverkefni mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í list og verkgreinum, en mín aðaláhersla 

hefur verið smíðin. Ég er einnig starfandi smíða og útikennari í eldri deild 

Varmárskóla í Mosfellsbæ. Leiðbeinandi minn í meistaraverkefninu er 

Brynjar Ólafsson aðjunkt við Menntavísindasvið og er ég að vinna að lítilli 

kennslubók/handbók um nýtingu fersks viðar í kennslu. Þar fer ég í 

eiginleika fersks viðar, þurrkun, efnistöku og notkun, tegundir og einkenni, 

auk möguleika innlendrar ræktunar til nýtingar í kennslu.  

Ég ákvað að hafa samband við þig vegna þess að ég ætla að reyna að 

gera smá samanburð eða nálgast upplýsingar á eiginleikum íslenskra 

skógarafurða og til hvers þær eru nytsamlegar í handverki. Ég hef aðeins 

fundið upplýsingar um eiginleika skandinavískra trjáa en langar til að leita 

upplýsinga hér innanlands hvernig okkar tré hafa verið að standa sig með 

tilliti til viðarnytja í handverki. 

  Mig langaði að biðja þig, hvort þú gætir verið mér innan handar með 

því að svara tveimur töflum. Þær sendi ég þér meðfylgjandi hér í viðhengi. 

Þetta eru tvær töflur í sama skjalinu. Annars vegar tafla 1. sem fjallar um 

tegund / nytjar sem hún er hentug í og hins vegar tegund / eiginleikar og 

sérkenni. Þú mættir merkja við x í þá reiti sem þér finnst viðkomandi tegund 

passa við og jafnvel bæta við + þar sem hún hentar sérstaklega vel. Vista 

skjalið svo aftur með þínu nafni og senda mér tilbaka. Hér er ég aðeins að 

kanna þína þekkingu, afstöðu og reynslu af viðkomandi tegundum. Ég hef 

þegar haft samband við fleiri sérfæðinga í sömu erindagjörðum. Ég mun svo 

samræma svör þeirra aðila sem taka þátt í þessu með mér og skrá í eina 

sameiginlega töflu sem ég vinn útfrá í meistaraverkefni mínu, þú getur svo 

fengið sent afrit af því ef þú vilt.  

Ef þú getur ekki eða vilt ekki taka þátt af einhverjum ástæðum, getur þú 

þá jafnvel bent mér á aðra aðila með þekkingu á þessu efni.  

Með bestu kveðju og von um góðar undirtektir, 

 Margrét Lára Eðvarðsdóttir.  


