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1 Inngangur 

Verkefnasafnið sem hér fylgir er ásamt greinargerð lokaverkefni höfundar til B.ed prófs í 

grunnskólakennslu við Háskóla Íslands.  Verkefnasafnið samanstendur af þrettán 

verkefnum sem ætluð eru 1. og 2. bekk grunnskólans. Verkefnin uppfylla þau hæfniviðmið 

sem sett eru við lok 4. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla eða stuðla að því að þau 

markmið náist ef bætt er ofan á þá grunnþekkingu sem krafist er af nemendum við gerð 

meðfylgjandi verkefna. 

 Hugmynd verkefnasafnsins kviknaði í vettvangsnámi höfundar þar sem honum 

fannst skorta verkefni sem allra yngstu nemendurnir gætu unnið sjálfstætt.  

 Öll verkefnin miða að því að efla sköpunargáfur og sjálfstæði nemenda.  
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2 Hönnun og innlagnir verkefna 

Þegar verkefni eru lögð fyrir er mikilvægt að kennari sé vel undirbúinn og gefi sem 

skýrastar leiðbeiningar varðandi þá vinnu sem framundan er. Sé það gert vita nemendur 

til hvers er ætlast af þeim og verða öruggari í vinnu sinni en ella. 

Hér á eftir verður farið stuttlega yfir sköpun, innlagnir og verkefnablað sem nýst getur 

í kennslu hönnunar og smíða. Þá bendir höfundur á að í greinargerð sem fylgir 

verkefnasafni þessu er kafli um hönnun og sköpun ásamt kafla um innlagnir. 

2.1 Útfærsla verkefna 

Að mínu mati er sköpun eitt það mikilvægasta ferli sem á sér stað í verkefnavinnu. Sú 

skoðun mín byggir ekki síst á þeim jákvæðu áhrifum sem sköpun hefur á fólk almennt séð. 

Við vinnu þeirra verkefna sem hér fylgja er lögð mikil áhersla á að nemendur fái að 

hanna og skapa verkefnin sem mest frá eigin höfði og skal það áréttað að verkefnin í 

þessu verkefnasafni eru aðeins hugmynd að verkefnum en ekki fyrirmynd sem nemendur 

gera eftir. 

Í greinargerð sem fylgir verkefnasafni þessu er kafli með dýpri umfjöllun um hönnun 

og sköpun sem gott er að kynna sér áður en verkefni eru lögð fyrir. 

2.2 Innlagnir 

Þegar kennari leggur inn verkefni þarf hann að huga að því hvernig áhugi nemenda er 

vakinn og hvernig hægt sé að skapa umræður um viðfangsefnið. 

Við innlögn þessara verkefna á ekki að sýna nemendum fyrirmynd, heldur einungis 

efnivið, segja frá hvað liggur fyrir og fá nemendur til þess að hugsa hvernig hægt sé að 

vinna viðkomandi hlut útfrá þeim efnivið sem lagt er upp með hverju sinni. 

Sjá nánar um innlagnir fyrir verkefnasafnið í kafla um innlagnir í greinargerð. 

2.3 Verkefnablað 

Margs konar verkefnablöð er hægt að leggja til grundvallar í kennslu hönnunar og smíða. 

Þar sem meðfylgjandi verkefnasafn er ætlað fyrir allra yngstu nemendurna ákvað 

höfundur að hafa verkefnablaðið mjög myndrænt. 
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Hönnun og smíði 

Verkefnið mitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég ætla að: 

 

 

 

 

         Skrúfa                                            Negla                                             Saga 

         Já  Nei                                Já     Nei                              Já               Nei  

 

 

 

 

       

 

Mynd 

Nafn: 

Já               Nei 

Mála 

Já               Nei 

Pússa Líma 

Já               Nei 

Lím 
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3 Námsmat 

Áður fyrr var nám nemenda nær einungis metið með prófum eða lokaafurð var metin. Nú 

á dögum er allt ferli verkefnisins metið og meira lagt upp úr því að meta virkni og áhuga 

heldur en lokaafurð. Námsmatið er fjölbreytt og hafa nemendur oft mikið að segja um 

útkomuna t.d. með sjálfsmati. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru sett hæfniviðmið fyrir allar námsgreinar. Þegar nám 

nemenda er metið þarf að huga að því hvort nemendur séu að ná settum viðmiðum. 

Verkefnin sem hér fylgja samræmast nokkrum af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru við 

lok 4. bekkjar. 

Hér á eftir verða sýnd dæmi um námsmat kennara og sjálfsmat nemenda. 

3.1 Námsmat kennara 
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3.2 Sjálfsmat nemenda 

Nauðsynlegt er að sjálfsmat ungra nemenda sé myndrænt. 
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4 Verkefnasafn 

4.1 Kátu klemmudýrin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Efni: Áhöld: 

 Tréklemma  

 Þunnur trélisti  

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur 

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 
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Innlögn: 

Á eftir fáið þið öll eina tréklemmu og trélista. Þið byrjið á því að teikna klemmudýr. Væri 

t.d. hægt að gera flugu, fisk, krókódíl eða eitthvað annað dýr úr klemmunni og trélistanum 

ef þið sagið búta af honum? Þegar þið eruð búin að teikna dýrið ykkar sagið þið af 

trélistanum eins og þið þurfið. Í það ætlið þið að nota skerstokk og bakkasög. Veit einhver 

hvað skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga (sýnið nemendum 

skerstokk). Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga 

beinar línur eða línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið núna heitir bakkasög. Til að það  

sé gott að saga með henni verður hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti 

eins og nagla fer bitið úr söginni og það verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið 

að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að 

nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið 

ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trébútana á 

klemmuna. Að lokum málið þið og skreytið dýrið. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

Vinnuferli: 

1. Klemmudýr hannað og teiknað. Gott að leyfa börnunum að æfa sig í að nota 

tommustokk. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á fyrir viðkomandi klemmudýr. 

3. Bútar af trélistum pússaðir vel og vandlega. 

4. Bútar af trélistunum límdir á klemmuna ásamt fönduraugum ef þau eru til staðar. Í 

staðinn fyrir augu er hægt að mála augu eða nota brennipenna. 

5. Dýr skreytt og málað. 

6. Í lokin má líma segul aftan á dýrið og nota það sem segul á ísskáp. Þá væri hægt að 
setja minnismiða í klemmuna. 
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4.2 Rúdolf með rauða nefið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Þunnur trélisti   

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Handsög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera ykkar eigin Rúdolf. Þið byrjið á því að teikna hann. Hver spýta í 

honum má ekki vera stærri en 15 cm (og ekki minni en 7 cm). Ég læt ykkur hafa 
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tommustokk á eftir og hjálpa þeim sem þurfa að mæla. Þegar þið eruð búin að teikna 

sagið þið af trélistanum eins og þið mælduð. Í það ætlið þið að nota skerstokk og 

bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga 

(sýni nemendum skerstokk). Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort 

þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið núna heitir 

bakkasög. Til að sé gott að saga með henni verður hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í 

einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni og það verður mjög erfitt að saga. 

Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf frá söginni 

þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það er líka öruggara fyrir 

ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trélistana 

saman. Að lokum málið þið og skreytið Rúdolf. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

  

Vinnuferli: 

1. Rúdolf teiknaður, gott að nota tommustokk. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á . 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Bútar af trélistunum saman. Lím er látið þorna í örlitla stund. 

5. Rúdolf málaður og skreyttur. 

6. Að lokum er band(lykkja) límt aftan á hann sem notað er til að hengja hann upp. 
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4.3 Klukka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Viðarplata t.d. MDF eða krossviður  

 Gangverk 

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur.  

 Útsögunarsög - laufsög  

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 
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Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að smíða klukku. Þið byrjið á því að hanna og teikna klukkuna. Svo 

yfirfærið þið teikninguna á viðinn og sagið út. Sögin sem þið notið heitir útsögunarsög eða 

laufsög. Hún er gerð úr stálboga með handfangi á öðrum enda. Blað er fest á milli 

handfangsins og enda sagarinnar sem er beint á móti handfanginu. Blaðið er mjótt og 

tennurnar vísa að handfanginu. Á flestum öðrum sögum vísa tennurnar frá handfanginu. 

Þegar þið sagið með útsögunarsög notið þið líka klofa, sem þið festið á hefilbekkinn og 

setjið viðinn sem þið ætlið að saga ofan á klofann. 

Þegar þið eruð búin að saga borið þið gat í miðju klukkunnar fyrir gangverkinu. Því 

næst málið þið og skreytið klukkuna. Þegar þið málið tölustafina á klukkuna verðið þið að 

reikna út hvar þeir eiga að vera. Þá er gott að nota gráðuboga. Þegar málningin á 

klukkunni er þornuð er fallegt að fara með útlínupenna í allar línur. Að lokum festið þið 

gangverkið í klukkuna. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1.  Klukka hönnuð, teiknuð og teikning yfirfærð á viðinn. 

2. Klukka söguð út. 

3. Gat borað í miðju fyrir gangverki. 

4. Klukka máluð og skreytt. 

5. Gangverk sett í. 
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4.4 Dýr úr trélista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Þunnur trélisti   

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

 Brennipenni (valfrjálst) 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 
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Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera ykkar eigið dýr úr svona trélista. Þið byrjið á því að teikna dýrið. 

Þið þurfið að hugsa hvernig dýrið á að vera, á það t.d. að vera með nef, eyru og fl. Þegar 

þið eruð búin að teikna sagið þið af trélistanum eins og þið þurfið. Í það ætlið þið að nota 

skerstokk og bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið 

eruð að saga (sýni nemendum skerstokk). Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum 

eftir því hvort þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið 

núna heitir bakkasög. Til að það sé gott að saga með henni verður hún að bíta vel. Ef þið 

sagið óvart í einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni og það verður mjög 

erfitt að saga. Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf 

frá söginni þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það er líka 

öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trélistana 

t.d. eyru á dýrið ef þess þarf. Að lokum málið þið og skreytið dýrið. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Dýr hannað og teiknað. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á. 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Bútar af trélistunum límdir saman. Lím er látið þorna í örlitla stund. 

5. Dýr málað og skreytt. 
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4.5 Endurnýttu dýrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Viðarafgangar   

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

 Það er svo margt sem hægt er að endurnýta, nú erum við t.d. með kassa hér með 

viðarafgöngum. Ég ætla að biðja ykkur um að gera lítil dýr úr þessum afgöngum. Þið byrjið 

á því að teikna dýrið. Þið þurfið að hugsa hvernig dýrið á að vera, á það t.d. að vera með 
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nef, eyru og fl. Þegar þið eruð búin að teikna sagið þið af spýtunum sem þið finnið ef þess 

þarf. Í það ætlið þið að nota skerstokk og bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? Þið 

notið skerstokk þegar þið eruð að saga (sýnið nemendum skerstokk). Þið setið sögina ofan 

í raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á ská.  

Sögin sem þið notið núna heitir bakkasög. Til að sé gott að saga með henni verður hún að 

bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni og það 

verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið 

gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það 

er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

 Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo dýrið 

saman. Að lokum málið þið og skreytið dýrið. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Dýr hannað og teiknað. 

2. Spýtur settar í skerstokk og sagaðar eins og við á. 

3. Spýtur pússaðar vel og vandlega. 

4. Dýr límt saman og látið þorna í örlita stund. 

5. Dýr málað og skreytt. 
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4.6 Geymsla fyrir gullin mín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Viðarbútur (botn) 

 Þunnur trélisti       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir læt ég ykkur hafa trékubb og trélista sem þið sagið niður, hver listi má ekki vera 

lengri en 12 cm og ekki styttri en 8 cm. Ég hjálpa þeim sem þurfa við að mæla hvað 8 cm 
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og 12 cm eru langir. Þegar þið sagið notið þið skerstokk og bakkasög. Veit einhver hvað 

skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga (sýnið nemendum skerstokk). 

Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga beinar línur eða 

línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið núna heitir bakkasög. Til að sé gott að saga með 

henni verður hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti eins og nagla fer 

bitið úr söginni og það verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið að passa ykkur 

vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að nota hana, svo að 

hún skemmist ekki. Það er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og 

meitt ykkur. 

 Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trélistana á 

spýtukubbinn. Það má vera smá bil á milli listanna en þið verðið að passa að það dót sem 

þið ætlið að geyma í boxinu geti ekki dottið út. Að lokum málið þið boxið. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Box hannað og teiknað. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á. 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Trélistar límdir utan á trékubb. 

5. Box málað og skreytt. 
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4.7 Klemmubox og hálsmen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Tréklemma  

 Viðarkubbur (botn)     

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Handsög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 
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Innlögn: 

Á eftir læt ég ykkur hafa trékubb og tréklemmur sem þið þurfið að taka í sundur. Þið 

þurfið að geyma járnin úr klemmunum því við þurfum líka að nota þau. Þegar eruð búin 

að taka klemmurnar í sundur límið þið þær utan á trékubbinn, þið ráðið hvort þið hafið 

smá bil á milli klemmanna. Það þarf samt að passa að hafa bilið ekki of stórt svo hlutirnir 

sem þið ætlið að geyma í boxinu detti ekki úr því. Þegar þið eruð búin að líma boxið 

skreytið þið það og málið. 

 Þegar boxið er tilbúið takið þið járnin sem voru inn í klemmunum, þræðið band í 

gegnum þau og búið ykkur til hálsmen. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Klemmur teknar í sundur og límdar á trékubb. 

2. Box skreytt og málað. 

3. Járn innan úr tréklemmum þrædd í gegnum band og búið til hálsmen. 
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4.8 Myndarammi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Þunnur trélisti       

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera ykkur myndaramma sem má ekki vera stærri en fyrir mynd sem 

þið teiknið á A4 blað. Ég læt ykkur hafa trélista en þið byrjið á því að teikna upp hvernig 

þið viljið hafa ykkar ramma. Þegar þið eruð búin að teikna sagið þið af trélistanum. Í það 
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ætlið þið að nota skerstokk og bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? Þið notið 

skerstokk þegar þið eruð að saga (sýni nemendum skerstokk). Þið setið sögina ofan í 

raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á ská.  

Sögin sem þið notið núna heitir bakkasög. Til að sé gott að saga með henni verður hún að 

bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni og það 

verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið 

gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það 

er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trélistana 

saman. Að lokum málið þið og skreytið myndarammann. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Myndarammi teiknaður. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á. 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Bútar af trélistunum límdir saman. Lím er látið þorna í örlitla stund. 

5. Myndarammi málaður og skreyttur. 

6. Að lokum er band fest á myndarammann svo hægt sé að hengja hann upp. 
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4.9 Jólatré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Þunnur trélisti   

 Lím 

 Málning                

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera ykkur jólatré. Ég læt ykkur hafa trélista en þið byrjið á því að 

teikna upp hvernig þið viljið hafa ykkar jólatré. Það má þó ekki vera hærra en 15 cm. Það 
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getur verið gott að nota tommustokk til að mæla hæð trésins og greinar þess. Þegar þið 

eruð búin að teikna sagið þið af trélistanum. Í það ætlið þið að nota skerstokk og 

bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga 

(sýni nemendum skerstokk). Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort 

þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið núna heitir 

bakkasög. Til að sé gott að saga með henni verður hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í 

einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni og það verður mjög erfitt að saga. 

Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf frá söginni 

þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það er líka öruggara fyrir 

ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo trélistana 

saman. Að lokum málið þið og skreytið Jólatréð. 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1. Jólatré teiknað. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á. 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Bútar af trélistunum límdir saman. Lím er látið þorna í örlitla stund. 

5. Jólatré málað og skreytt. 

6. Að lokum er band/lykkja fest á jólatréð svo hægt sé að hengja það upp. 



28 

4.10 Flugvél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Tréklemma  

 Þunnur trélisti    

 Lím 

 Málning                  

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Markmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera ykkur flugvél. Ég læt ykkur hafa trélista og tréklemmu en þið 

byrjið á því að teikna upp hvernig þið viljið hafa flugvélina ykkar. Vængirnir og stélið má 
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þó ekki vera of stórt. Þið þurfið að skoða klemmuna og velta stærðunum aðeins fyrir 

ykkur. Þegar þið eruð búin að teikna sagið þið tvo vængi, eitt stél og einn bút á ská af 

trélistanum sem fer ofan á stélið. Í það ætlið þið að nota skerstokk og bakkasög. Veit 

einhver hvað skerstokkur er? Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga (sýni nemendum 

skerstokk). Þið setið sögina ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga 

beinar línur eða línur sem eru á ská.  Sögin sem þið notið núna heitir bakkasög. Til að sé 

gott að saga með henni verður hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti 

eins og nagla fer bitið úr söginni og það verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið 

að passa ykkur vel þegar þið sagið. Þið gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að 

nota hana, svo að hún skemmist ekki. Það er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið 

ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og límið svo vængina og 

stélið á flugvélina. Að lokum málið þið og skreytið vélina. 

 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

Vinnuferli: 

1. Flugvél teiknuð. 

2. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á. 

3. Trélistar pússaðir vel og vandlega. 

4. Vængir og stél límd á klemmu. Lím er látið þorna í örlitla stund. 

5. Flugvél máluð og skreytt 

6. Í lokin má líma segul aftan á dýrið og nota það sem segul á ísskáp. Þá væri hægt að 

setja minnismiða í klemmuna. 
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4.11 Páskaungi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Viðarplata t.d. krossviður eða MDF 

 Skrúfa  

 Fönduraugu (valfrjálst)       

 Lím 

 Málning           

 Tréklemma 

 Útsögunarsög - laufsög 

 Sandpappír 

 Skrúfvél 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlum við að byrja á því að smíða páskaunga. Við byrjum á því að hanna og teikna 

ungann og undirstöðuna sem hann stendur á. Við yfirfærum teikninguna á viðinn og 
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sögum út. Það þarf líka að saga í gegnum haus ungans þar sem við viljum hafa gogg. Sögin 

sem þið notið heitir útsögunarsög eða laufsög. Hún er gerð úr stálboga með handfangi á 

öðrum enda. Blað er fest á milli handfangsins og enda sagarinnar sem er beint á móti 

handfanginu. Blaðið er mjótt og tennurnar vísa að handfanginu. Á flestum öðrum sögum 

vísa tennurnar frá handfanginu. Þegar þið sagið með útsögunarsög notið þið líka klofa, 

sem þið festið á hefilbekkinn og setjið viðinn sem þið ætlið að saga ofan á klofann. 

Þegar þið eruð búin að saga borum við gat í undirstöðuna og skrúfum og límum 

ungann á hana. Svo límum við klemmuna þar sem við ætlum að hafa gogginn og límum 

svo þann hluta sem við söguðum af hausnum ofan á klemmuna. Að lokum málum við og 

skreytum ungann. 

 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

Vinnuferli: 

1.  Mynd teiknuð á karton og klippt út. Passa verður að hafa neðri hluta myndar sléttan 

svo hægt sé að festa hann við undirstöðu. 

2. Mynd teiknuð á viðinn. 

3. Fugl sagður út með útsögunarsög. 

4. Undirstaða söguð út úr þeim við sem gekk af þegar ungi var sagaður út. Útlit 

undirstöðu er algjörlega frjálst. 

5. Haus ungans sagaður í sundur þar sem nemendur vilja hafa gogg (ca. 5 cm frá efri 

brún). 

6. Ungi festur á undirstöðu, bæði með trélími og skrúfu. 

7. Klemma límd þar sem sagað var af haus ungans. Sá hluti sem sagaður var af haus er 

límdur ofan á klemmu. 

8. Unginn málaður. 

9. Eftir að málning hefur þornað eru augu límd á ungann. 
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4.12 Frístandandi dýr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Krossviður 

 Lím 

 Málning                  

 Útsögunarsög - laufsög  

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að smíða ykkur dýr sem getur staðið sjálft. Þið byrjið á því að hanna og 

teikna dýrið. Þið þurfið að teikna fætur og búk dýrsins í hvort í sínu lagi. Fæturnir þurfa að 

vera örlítið lengri en þeir eru venjulega á dýrinu því þeir styttast örlítið þegar við límum þá 

á búkinn. Þið yfirfærið teikninguna á viðinn og sagið út. Sögin sem þið notið heitir 
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útsögunarsög eða laufsög. Hún er gerð úr stálboga með handfangi á öðrum enda. Blað er 

fest á milli handfangsins og enda sagarinnar sem er beint á móti handfanginu. Blaðið er 

mjótt og tennurnar vísa að handfanginu. Á flestum öðrum sögum vísa tennurnar frá 

handfanginu. Þegar þið sagið með útsögunarsög notið þið líka klofa, sem þið festið á 

hefilbekkinn og setjið viðinn sem þið ætlið að saga ofan á klofann. 

Þegar þið eruð búin að saga límum við fæturna á búkinn. Að lokum málum við og 

skreytum dýrið. 

 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuferli: 

1.  Mynd teiknuð á blað og klippt út. Áður en mynd er teiknuð er útskýrt fyrir nemendum 

að búkur og fætur séu teiknuð hvort í sínu lagi.  

2. Mynd teiknuð á viðinn.  

3. Búkur og fætur sagaðir út. Búkur er sagaður úr þykkra efni (4-6 mm) en fætur (3-4 

mm). 

4. Allt pússað vel og vandlega 

5. Allir hlutar málaðir. 

6. Þegar búið er að mála er dýrið límt saman.  
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4.13 Domino spil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni: Áhöld: 

 Þunnur trélisti   

 Málning (útlínu eða brennipenni)       

            

 Skerstokkur  

 Bakkasög 

 Pensill 

 Sandpappír 

Hæfniviðmið: 

 Geta unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun. 

Innlögn: 

Á eftir ætlið þið að gera domino spil. Ég læt ykkur hafa trélista og blað með punktum sem 

þið þurfið að setja á kubbana sem þið búið til, annaðhvort með brennipenna eða 

málningu. Það má líka teikna myndir í staðinn fyrir punktana. Ég get útskýrt það betur fyrir 

þeim sem vilja á eftir. Þið búið til 28 stk af 4 cm löngum kubbum sem þið sagið út úr 
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trélista.  Í það ætlið þið að nota skerstokk og bakkasög. Veit einhver hvað skerstokkur er? 

Þið notið skerstokk þegar þið eruð að saga (sýnir nemendum skerstokk). Þið setið sögina 

ofan í raufarnar á stokknum eftir því hvort þið viljið saga beinar línur eða línur sem eru á 

ská.  Sögin sem þið notið núna heitir handsög. Til að það sé gott að saga með henni verður 

hún að bíta vel. Ef þið sagið óvart í einhverja harða hluti eins og nagla fer bitið úr söginni 

og það verður mjög erfitt að saga. Þess vegna reynið þið að passa ykkur vel þegar þið 

sagið. Þið gangið alltaf frá söginni þegar þið eruð búin að nota hana, svo að hún skemmist 

ekki. Það er líka öruggara fyrir ykkur því þið getið rekið ykkur í sögina og meitt ykkur. 

Þegar þið eruð búin að saga þá pússið þið vel og vandlega og setjið svo doppurnar 

á kubbana. 

Domino kubbar mynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat: 

 Símat, þar sem kennari metur áhuga og virkni nemenda. 

 Sjálfsmat, þar sem nemandi metur eigin áhuga og virkni 

Vinnuferli: 

1. Trélisti settur í skerstokk og sagaður eins og við á, gott að láta nemendur æfa sig í að 

nota tommustokk. 

2. Kubbar pússaðir vel og vandlega. 

3. Doppur málaðar eða settar á kubba með brennipenna. 
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Lokaorð 

Nauðsynlegt er að smíðakennarar festist ekki í sama farinu og leggi sömu verkefnin fyrir ár 

eftir ár. Við gerð verkefna verður að spyrja sig hvaða tilgangi verkefnið á að þjóna og með 

hvaða hætti sé hægt að ná þeim tilgangi. 

 Ofangreint verkefnasafn var gert með það í huga að allra yngstu nemendurnir 

gætu unnið verkefnin sjálfstætt, en um leið uppfyllt þau hæfniviðmið sem sett eru í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Að mínu mati hefur það markmið náðst og tel ég verkefnin vera 

góða viðbót við þau viðfangsefni sem fyrir eru í hönnun og smíði á yngsta stigi 

grunnskólans. Ég mun koma til með að nýta mér verkefnin í kennslu og vonast til að þau 

muni nýtast fleirum. 
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