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Ágrip 

Viðfangsefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Ed prófs í grunnskólakennslu við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin samanstendur af greinargerð og 

verkefnasafni í tálgun og sjálfbærni í hönnun og smíði. Verkefnasafnið er ætlað til 

kennara og nemenda til að vinna viðfangsefni í tálgun og sjálfbærni þar sem tilsögn 

er með verkefnasafninu. Verkefnin falla að hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) fyrir hönnun og smíði á miðstigi. Í greinargerðinni er fyrst fjallað um 

námsgreinina hönnun og smíði þar sem fjallað er um að vera sjálfstæður í verki, þar 

með talið að geta tálgað og er farið ítarlega í tálgunaraðferðir þar sem fjallað er um 

sjálfbærni og útikennslu með grunnþætti menntunar að leiðarljósi. Þá er 

hugmyndafræði uppeldismiðaðar hönnunar og smíðakennslu þar sem lært er í 

gegnum verklega framkvæmd. Í lokinn eru leiðbeiningar um notkun 

verkefnasafnsins. Verkefnasafnið byggir á þrettán verkefnum þar sem fjallað er um 

hæfniviðmið í Aðalnámskrá (2013). Þar er farið í leiðbeiningar um vinnuferli, 

námsmat, undirbúning, yfirborðsmeðferð og notagildi hvers hlut fyrir sig. 
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Formáli 

Í kennaranámi mínu í hönnun og smíði fékk ég áhuga á útkennslu og þá sérstaklega 

tálgun. Í vettvangsnáminu sá ég að það vantaði verkefni og jafnvel áhuga kennara á 

að vera með útikennslu og tálgun í leiðinni. Með því að leggja fram verkefnasafn í 

tálgun er það von höfundar að efla áhuga hjá fleirum, að kenna útikennslu og tálgun. 

Vil ég byrja að þakka leiðbeinanda mínu Gísla Þorsteinssyni fyrir alla aðstoð í 

kennaranáminu og við gerð ritgerðarinnar. Þakkir fær Kristín Gestdótti r fyrir yfirferð 

á ritgerðinni.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2017, 17. Janúar, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Hornafjörður, 7. September 2017 

Fjóla Jóhannsdóttir 
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1 Inngangur  

Hönnun og smíði á sér langa sögu og hefur smíði hefur verið kennd í almennum 

skólum á Íslandi frá 1890 (Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson, 2012). 

Kennslumarkmiðin eru þau sömu í dag og áður en það er að efla heildrænan þroska 

nemenda í gegnum hönnun og handverksvinnu. Þar sem greinin hefur þróast í takt 

við áherslur í samtímanum  og tekur nú mið af áherslum í nútímanum í  

aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Útikennsla 

er tiltölulega ný áhersla í hönnun og smíði og í takt við viðleitni mannkynsins að hlúa 

betur að umhverfi sínu og umgangast það á sjálfbæran hátt Inga (Lovísa Andreassen 

og  Auður Pálsdóttir, 2014).  

Hugmyndabankinn er ætlaður kennurum og vonast höfundur til  þeir geti fengið 

innsýn í þá hugmynd hvað tálgun getur verið reynsla fyrir nemendur, kennt  

sjálfbærni og verklega framkvæmd. Hvernig á að ná í efnivið í náttúrunni sem er 

handan við hornið og þeir fái tækifæri að vera og læra utan veggja kennslustofunnar. 

Þar sem markmiðið er að nemandinn læri sem mest og þroskist á eigin forsendum. 

Markmiðið er að kennarar fái innsýn um hversu skapanadi  það er að fara í 

vettvangsferð með nemendur að ná í efnivið í næsta grenndarskóg og njóti þess með 

nemendum að fræðast um umhverfið sitt og læri á gildi sjálfbærninnar og útikennslu.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

fjallað um heildstætt nám  nemenda. Þar kemur fram að í námi þarf að efla þætti 

eins og: 

 Hugrænan þroska-þekking, skilning og leikni, 

 Tilfinningalegan þroska- gildi, viðhorf og skoðanir, skilning á sjálfum sér, 

 Félagslegan þroska- tjáning, stjórnun, hópavinna,  

 Líkamlegan þroska- hreyfifærni, líkamlegt atgervi, 

 Atferlislegan þroska- framkomu, frumkvæði og félagstengsl 

Í útikennslu tvinnast allir þessir þættir saman og því vonar höfundur að nemendur 

njóti góðs af því í þroska og félagslegum tengslum við samnemendur sína. 
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2 Um námsgreinina hönnun og smíði 

Hönnun og smíði er námsgrein á sér langa sögu þar sem markmið námsins er að gera 

nemendur sjálfstæða í verki, efla áhuga og virðingu gagnart vinnu þar með talin 

vinnugleði,þar sem einbeiting er þjálfuð, þá iðjusemi og verkfærni. Þar sem mikilvægi 

er á handverk, menningu og tengsl við áframhaldandi verklegt nám. Hönnun og smíði 

eru undirstöður á rótgróinni handverkshefðum og almennum áherslum um uppeldi 

og menntun. 

Megin áherslan í hönnun og smíði er að nemendur verði sjálfstæðir í verki og fái 

kennslu og öðlist þekkingu og færnu sem þeir geta svo yfirfært á starfsvettvang, 

tómstundir eða heimilishald. Einnig að þeir séu virkir í hönnunarferli og móti 

uppbyggingu og útlit hluta og finni notagildi þeirra. Áhersluþættir eru líka í nýsköpun 

og hagnýtingu að það komi saman í hönnunarferli þar sem þekking á umhverfi 

nemandans en um leið, að sýna umhverfinu nærgætni og virðingu. 

Í hönnun og smíði eru þeir grunnþættir menntunar þ.e., sköpun, læsi og 

sjálfbærni í Aðalnámsskránni. En það að nota efnivið úr nærumhverfi er þáttur sem 

kennarinn  er hvattur til að gera. Því er íslenskur skógur í nærumhverfi kostur en þar 

getur kennarinn nýtt sér útikennslustundir í tálgun með nemendum.  

Í list og verkgreinum er ætlað að þroska nemendur og er lögð  áhersla á að 

kynnast og njóta list- og verkmenningar. Nemandi getur haft áhrif á umhverfi sitt og 

tekið þátt í að móta menningu okkar þegar skapandi starf og lausnaleit á sér stað í 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Hver og einn hefur hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur 

tækifæri til að þroska þann hæfileika og afla sér leiða til að koma sinni sköpun í verk. 

Nemendur fá tækifæri að efla ímyndunarafl sitt og fá þjálfun í að taka ákvarðanir þar 

sem þeir fá að vega og meta mismunandi valkosti og fá að sjá afleiðingar á vali sínu. 

Nemendur öðlast þroska að vinna saman við aðra nemendur, efla sjálfstæði sitt og 

fara þekkja sjálfan sig betur og finna farveg fyrir sína hæfileika. 

Áherslan í námi í list- og verkgreinum í grunnskóla er að nemendur fái að kynnast 

eins mörgum og fjölbreyttum aðferðum þar sem nemendur fá að reyna á sína 

verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar þar sem 

tjáningaleiðir eru ólíkar. Nemendur fá að skapa hluti í handverki þar sem þroskar 

nemendur og eykur hæfileika þeirra til að tengja á milli hlutbundinnar og 

óhlutbundinnar hugsunar og vilja tila að  takast á við breytingar sem koma 
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persónulegan, gagnrýnin og skapandi hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Verklegar greinar gefa nemendur tækifæri til að auka skilning sinn á umhverfi 

sínu sem og grundavallarþekkingu á verklegri vinnu. Undirstaða á verkmenningu 

byggist á rótgrónum hefðum handverks þar sem verkfærni og skilningur verður að 

grundvallarþekkingu. Að vera læs og skilja það sem er að gerast í umhverfi sínu er 

góð þjálfun til að hafa áhrif á það. 

Að kenna verkgrein er takmarkið að skapa virðingu og jákvæða umfjöllun um 

handverksgreinar og er ætlað til þess aðundirbúa nemendur til framhaldsnáms náms 

í verklegum greinum. Kennarinn leiðir nemandann og leggur áherslu á að vera 

sjálfstæður í verki og hann öðlist þá færni að leysa vandmál sem koma upp, öðlist 

færni í eigið fagurskyn og skynhreyfistig. Hönnun og smíði er góður undirbúningur 

fyrir lífið og fara í áframahaldandi nám í hönnun og smíði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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3 Tálgun og tálguaðferðir  

Tálgunaraðferðin sem er notuð í verkefnin nefnist örugg hnífsbrögð. Það er 

mikilvægt með þessari tækni að báðar hendur eru tengdar saman með einum fingri 

eða fleiri. Þá er aflið gefið með vinstri en hægri hendin eingöngu notuð til að stýra 

hnífnum og sú vinstri til að ýta að og frá, þessi viðmið eru fyrir rétthenda.  

Tæknin er fyrir að það sé tálgað bæði að og frá líkamanum. Þá er mikilvægt að 

gefa sér góðan tíma að læra handbrögðin og vera þolimóður. 

Gott er að venja sig á það að tileinka sér gott vinnulag og líkamsstellingar þegar 

er tálgað. Þar með talið er mikilvægt að vera afslappaður/afslöppuð við vinnu með 

bitverkfærum og eru þau látin sjá um erfiðið með réttum handtökum og tækni. Og 

eftir því sem tæknin verður betri og færnin meiri, er vinnan léttari og afköstin verða 

meiri (Ólafur Oddsson, 2003). 

3.1 Hnífsbrögð 

Hér á eftir má sjá lýsingar á hnífsbrögðum sem algengt er að nýta í kennslu og kallast 

læst hnífsbrögð. 

 

3.1.1 Hnífsbragð 1: Tálgað að líkamanum 

Þegar byrjað er að tálga er gott að hafa langa grein af Víðir um 30 cm löng og 

fingursvera. Þumalfingur og vísifingur vinstri handar halda utan um greinina. 

Þumalfingur hægri handar er látinn hvíla undir greininni í vinstri lófa. Hnífurinn liggur 

fremst í hægri lófa á fingrunum, þannig að fingurnir fjórir geta hreyfst fram og aftur 

um leið og þrír neðstu fingur vinstri handar eða einhver þeirra ýta á hnífshöndina.  

Hægri höndin stýrir hnífnum eingöngu, Hendur eru alltaf  saman. Það þarf mikla 

leikni til að ná þessu hnífsbragði að fá vinstri hendina til að ýta á eftir hægri hendi þar 

sem hnífurinn liggur. Þetta gerist með hugsuninni sem stjórnar ferðinni þar til að 

hendur hafa vanist aðferðinni. Það er mjög gott að leyfa hugann stjórna ferðinni og 

gefa hann gefi  skipanir, annars eru líkur á að maður grípi til eldri aðferða ósjálfrátt 

(Ólafur Oddsson, 2003). 
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Mynd 1. Tálgað að sér 

 

3.1.2 Hnífsbragð 2: Tálgað frá líkamanum 

Byrjað er að þumafingur vinstri handar ýtir á eftir hnífnum á hnífsbakkann en stýrt er 

með þeirri hægri. Þá er hægt að leggja þumalfingur hægri handar undir þann vinstri 

eða vefja fingurinn með hlífðarbandi til að nemendur finni ekki til sársauka  þegar 

verið er að ýta á hnífsblaðið (Ólafur Oddsson, 2003). 

 

 

Mynd 2. Tálgað frá sér 

 

3.1.3 Hnífsbragð 3: Tálgað með handlegginn beinan 

Byrjað er að hnífurinn er í hægri hendi og öll hendin er bein og öxlin látin fylgja eftir 

hnífnum. Gott er að tálga niður á falhöggið standandi eða til hægri við sig ef setið er 

á stól. Aflið frá hnífshendinni og eina hnífsbragðið því þar sem hnífhendinni er beitt 

að afli (Ólafur Oddsson, 2003). 
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Mynd 3. Tálgað með handlegginn beinan 
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4 Loftlagsbreytingar, sjálfbærni, hönnun og smíði og útikennsla 

Þar sem loftlagsbreytingar erum miklar þá er mikilvægt að kenna nemendum 

sjálfbærni í útikennslu með hönnun og smíða að leiðarljósi til að mennta nemendur 

til að hanna hluti frá nátturunnar hendi.  

4.1 Sjálfbærni 

Einn af grunnþáttum menntunar er sjálfbærni  og snýst það um að hugsa um samspil 

umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Þar sem skilningur á hugtökunum 

sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomenda í ekki 

í verra ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum okkar í dag 

án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum í 

framtíðinni. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla “skipa efnahagskerfi samfélaga 

stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og sanngjarnri 

skiptingu þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggi hvorki á, né leiði til, 

óhóflegs ágangs á náttúruna. framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags 

og um leið efnahags hvers einstaklings.Skilningur á eigin vistspori, vistspori 

samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 20). 

4.2 Menntun til sjálfbærni 

Það sem þarf til að geta lesið í náttúru og samfélag þarf fólk að upplifa, skoða,  og 

skilja umhverfið sitt. Nemendur þurfa að kynnast náttúrunni til að fá tilfinningu fyrir 

henni. Fólk er hætt að skynja hversu háð það er náttúrunni og hvað er gegnið illa um 

hana þar sem aukin tæknivæðing og stækkun borga hefur rofið tengslin þar á milli.   

Þar með hafa rætur menntunar og sjálfbærni til umhverfismenntunar  verið 

stundað formlega í áratugi og meira en um aldir sem hluti af menntun og uppeldi hjá 

fólki. Þar sem áherslu umhverfismenntunar er að vekja til umhugsunar um 

umhverfisvitund, hvað sé við hæfi í samfélaginu sem náttúran bíður uppá, að við 

séum tilitsöm gagnvart fólki og umhverfinu okkar (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls.  41). 

Það að fara með börn út í náttúruna, fá börnin það viðhorf um gildi sem viðhefst 

í náttúrunni og styrkja þann grunn sem þarf til sjálfbærni. Þar með fá börnin þá 

skynjun að þekkja umhverfið sitt og skilja margt sem ber fyrir sjónir þeirra, þar sem 

hugurinn verður móttækilegri og vitund þeirra verður virkari og eykur færni þeirra til 

muna (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls.  45). 
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4.3 Útikennsla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð mikil áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og 

heilstætt nám og er þar mælt með útikennslu og samvinnunámi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Útikennsla er hugtak sem hér um ræðir vísar til náms og kennslu sem á sér stað 

fyrir utan veggja skólans. Þar sem kennarinn skipuleggur og setur í framkvæmd 

útikennslu með það að markmiði að nemandinn læri eitthvað ákveðið atriði sem 

kennarinn skipuleggur utandyra fyrir kennsluna (Lovísa Andreassen og  Auður 

Pálsdóttir, 2014). 

Í bók sem Joseph Cornell skrifaði Sharing nature with children þar sem hann 

skrifaði um útikennslu segir að þegar við byrjum að fara með börn út og rannsaka 

náttúruna er mikilvægt að vera vel undirbúin. Þar nefnir hann nokkur atriði sem allir 

þurfa að þekkja og geta nýtt sér þegar út er komið. Hverjar eru reglurnar úti og 

hvernig er hægt að hafa gaman. Þar leggur hann til að kenna minna og njóta meira 

þannig að nemendur fái að fara um og læra í verki. Vera mótækilegur og nærgætinn 

gagnvart þeim spurningum sem koma hjá nemendum. Leggja áherslu á athygli 

barnsins  og vera viðbúin því að þurfa að taka þátt í öllu, vera athugull og spyrja 

nemendur mikið út í náttúruna svo þau fái tilfinningu gagnvart því sem þau hafa fyrir 

stafni. Láta nemendur finna að þú hafir áhuga og þeirra niðurstöður séu merkilegar 

(Joseph Cornell, 1989). 

Í útikennslu er hægt að notast við fjölmargar kennsluaðferðir þar sem 

undirbúningur er góður er hægt að kenna nánast í öllum námgreinum utandyra á 

þann hátt að nemendur fái að njóta sín. 

Umhverfi flestra skóla er vettvangur útikennslu. Þá er líka hægt að koma á föstu 

svæði fyrir útikennslu. Þar sem hægt er að fá nemendur í samstarf um að hanna 

útikennslustofu. Nemendur geti tekið þátt í að byggja upp svæði með því að búa til 

eldstæði, smíða stóla eða bekki, leiktæki úr náttúrulegum efnum. Hægt er að setja 

upp aðstöðu til að tálga spítur og hanna ýmsa hluti sem hægt er að nota við 

eldamennsku (Gígja Gunnarsdóttir, 2010).  

Útikennsla efli nemendur, þeir fá aukna hreyfingu, meira þol, þar sem nemendur 

eru að beita líkamanum í leik og vinnu. Nemendur læra færni í félagslegum 

samskiptum og eru miðjan í atburði þar sem lýðræðisleg vinnubrögð eru viðhöfð, og 

hafa samskipti við hvort annað og taka ábyrgð. Útinám krefst einbeitningu og eftir 

útiveru í fersku lofti upplifa nemendur ró. Kennari og nemendur eiga í betri 
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samskiptum og minna er talið um agamál. Útikennsla leiðir til betri tengsla á milli 

nemenda auk þess sem skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi eflist. 

Fjölbreytileg verkefni við raunverulegar aðstæður skipta máli (Gígja Gunnarsdóttir, 

2010). 

 

4.4 Útikennsla og sjálfbærni 

Útkennslu þarf að stunda reglulega til þess að kynnast nánasta náttúrlega umhverfi 

og verða læs á það. Þegar nemendur hafa lagt vinnu í að skilja og vinna úr verkefnu 

og ræða um það sem er fyrir framan sig þá má búast við að smám saman fari þeim 

að þykja vænt um umhverfi sitt og líður betur. 

Álit kennara á útikennslu á jaðarhópa hjá nemendum með sérþarfir séu mjög 

góð. Þar fá flest allir nemendur að mæta sínum þörfum með mikla áherslu á 

upplifun, framkvæmdagleði og sérstaklega hreyfingu. Þá er talið ljóst að þurfa þykir 

að færa kennslu út í meira mæli en er gert til að fylgja markmiðum til menntunar 

sem meðal annars koma fram í aðalnámskrá  (Skógrækt ríkisins, n.d.). 

Með útikennslu er hægt að stuðla að umhverfisvitund nemenda og kenna þeim 

sjálfbærni. Nemendur fái að virkja sinn sköpunarmátt í útkennslu og fái að smíða úr 

sínu eigin hráefni sem þau finna í náttúrunni. Útikennsla getur einnig virkjað áhuga 

nemenda  á hvað við gerum í umhverfi okkar og við höfum áhrif hvernig er farið með 

náttúruna. Útinám eykur líka við fjölbreytni í námi og getur þannig mögulega dregið 

úr námsleiða. 

Útikennsla eflir félagsþroska nemenda og þau fá meiri áhuga á námsefninu. Með 

verklegri framkvæmd fá nemendur miklu meiri áhuga á námsefninu eins og 

uppeldisfræðingurinn John Dewey kom fram með sínum kenningum sem snérust um 

að læra með því að framkvæma. Þar taldi hann uppeldislegisfræðilegt vandmál 

hvernig unnt væri að tengja skólann umhverfi og samfélag. Í gamla 

bændasamfélaginu tóku börnini þátt í framleiðslunni og báru ábyrgð á eigin vinnu. 

Þau sáu og lærðu (Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Indriði Gíslason, 1983). 

Nám er að færast meira yfir í bóklegt og innikennslu sem er leiðinleg þróun fyrir 

umhverfið okkar og sjálfbærni. að ,,nemendur eyða að jafnaði einum þriðja af 

vökutíma sínum í skólanum sem er því áskjósanlegur vettvangur til þess að veita 

nemendum tækifæri til að mynda tengsl við náttúrulegt umhverfi með útikennslu” 

(Björg Haraldsdóttir, 2010, bls. 13). 
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5 Umfjöllun í aðalnámskrá grunnskóla sem styður við sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá er fjallað um sjálfbærni sem menntun sem miðlar að því að gera fólki 

kleift að takast á við umhverfið sem samspili við félagslegra þátta og efnahags 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

5.1 Grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru sex talsins og eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og menntun, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga sér sinn stað, hver 

með sínum hætti þar sem kennnarar geti haft grunnþættina til hliðsjónar í kennslu. 

Þar sem grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru til að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að 

bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum.  

Grunnþættirnir byggjast líka á því viðhorfi sem kemur fram í löggjöf um skóla, að 

unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og markmiðum er varða sérhvers 

einstaklings. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika meginaðtriði í almennri 

menntun og stuðla að samfellu í öllu skólastarfi. Þegar skólastarf er metið þarf að 

skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Þótt grunnþættirnir séu samtvinnaðir hefur hver þeirra sín sérkenni. Þá má 

þannig nota til að halda utan um markmið skólakerfisins í heild og sérstakar áherslur 

hvers skóla eða skólastigs. Grunnþættirnir ru þó ekki nýtt flokkunarkerfi námsþátta 

heldur skilgreindir til þess að skerpa markmið skólanna og tengja þau saman 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 

5.2 Menntun til sjálfbærni 

Menntun til sjálfbærni á rætur sínar að rekja í umhverfismennt sem hefur verið 

stundað óformlega í marga áratugi, þar sem það var áður  verið hluti af uppeldi fólks 

og námi. Þar sem markmið umhverfismenntar er að fá fólk til umhugsunar um 

umhverfið og öðlist umhverfisvitund, skynji hvernig á að haga sér í náttúrunni og 

samfélaginu, sé hófstillt og sýni bæði fólki og umhverfi tillitsemi, virðingu og kurteisi  

(Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Menntun til sjálfbærni er fyrirmyndarmenntun, samþætt úr þekkingu, færni, 

gildum, heildasrsýn í tíma og rúmi og tengslum við nánsta umhverfi. Talið er að  

mikilvægt sé að lifa í sátt með sjálfum sér og  öðrum. Þar verður fólk að vera 
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gagnrýnið og vera boðin og búin að vinna að breytingum á sjálfum sér og sínu 

samfélagi til þessa að sjálfbærni geti aukist ( Sigrún Helgasóttir, 2013). 

Menntun til sjálfbærni þarf að halda uppi fjölmörgum og fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum til að ná árangri. Útinám er ein mikilvægasta leiðin til kennslu. Þar 

sem markmið er að opna augu nemenda fyrir hvað umhverfið  og náttúran sé okkur 

nauðsynleg. Hjálpa nemendum að opna augun, uppgötva, skilja og viðra. Úti lærir 

fólk líka ýmislegt sem aldrei verður kennt innan hús af bók og að vera úti bætir heilsu 

þá líkamlega og andlega (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 



21 
 

6 Námskenningar er gætu stutt við kennslu nemenda á miðstigi 
grunnskólans 

,,Í 2. grein laga um grunnskóla er lögð áhersla á það meginhlutverk 

grunnskólans að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í þessu felst 

krafan um að nám sé á forsendum hvers og eins nemenda og fari fram í 

hvetjandi námsumhverfi þar sem hann finnur til öryggis og fær notið 

hæfileika sinna” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). 

Það er einnig hlutverk skólanna að sjá til þess að nemendur njóti þess að vera í námi 

og að vera börn. Ef kennurum tekst að viðhalda eðlislægri forvitni nemenda þá hafa 

þeir nýtt eina af sterkustu forsendum farsæls náms. Kennarinn verður að vekja og 

viðhalda áhuga nemenda og gefa þeim tækifæri til að hagnýta reynslu sína utan 

skólans. Hann verður einnig að byggja upp fjölbreytilegt og frjótt námsumhverfi í 

skóla sem er án aðgreiningar og lagar sig að þörfum hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

6.1 Hugmyndafræði uppeldismiðarar hönnunar- og smíðakennslu 
Hugmyndafræðin um að stuðla á jafnvægi líkamlegra og andlegra þátta og búa 

einstaklinginn mun betur undir lífið birtist í slödstefnunni sem kom fram á 

sjónarsviðið undir lok 19. aldar. Þar sem markmið hennar er að styðja við almenna 

uppeldislega þætti en að sinna menntun hjá hinum vinnandi stétta (Brynjar Ólafsson 

og Gísli Þorsteinsson, 2011). 

Tilgangur hugmyndarfræðinnar slöd er að nýta handverk  sem tæki í þjónustu 

alþýðumenntunar til að byggja upp persónuleika einstaklingsins, til að efla 

siðvitsþroska hans og til að efla gáfur hans og iðni (Jón Þórarinsson, 1891). 

Sljöd stefnan tengist skólastarfi þar sem handverksaðferðir eru notaðar til að búa 

til hagnýta hluti. Sljöd uppeldiskerfi sem byggist á verklegri þjálfun og stefni að því að 

efla almennan þroska nemendans með því að auka verkfærni hans. Kerfið tengis t 

sérstaklega bæði trésmíði og saumum og prjópnaskap og er vettvangur þess náms í 

að búa til nytsama hluti í höndunum (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). 

 

6.2 Að læra í gegnum verklega framkvæmd  

John Dewey var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og kennslufrömuður. Hann 

fæddist árið 1859 í Vermont-fylki. Dewey kom með sínar hugmyndir og umbætur á 
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skólastarfi sem kennari í framhaldsskóla. Þegar Dewey var að stíga sín fyrstu skref í 

kennslu var hann einnig að stunda nám í heimspeki. Þar sem heimspekileg verk hans 

fengu góðar undirtektir og var honum boðin staða við háskólann í Michigan. Það var 

þá sem Dewey skrifaði um þroska og menntun.  

Dewey taldi það vera erfitt að gera kröfu til barna að hugsa án þess að byggja þá 

hugsun á fenginni reynslu eða eigin upplifun. Einnig hélt Dewey því fram að reynsla 

væri nauðsynlegur hluti af námi hvers og eins (John Dewey, 1994). Frægast settning í 

hugmyndafræðum Dewey er learning by doing eða að læra af reynslu. 
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7 Um verkefnasafnið og notkun þess 

Notkun á verkefnasafni þessu varð hugmynd þegar höfundur var í kennaranámi í 

Háskóla Íslands og fór í vettvangsferð hjá Ólafi Oddsyni í tálgun. Þar fannst höfundi 

vanta verkefnasafn þar sem áhugasamir kennarar gætu nýtt sér í kennslu í tálgun. 

Þar fá kennarar og nemendur  kennslu í tálgun og fræðslu um umhverfismál, þar sem 

frætt er ítarlega um umgengni í grenndarskógi. Þar er stiklað á sjálfbærni og það sé 

hægt að ná sér í efnivið í tálgun og ganga vel um trjástofninn með því að grisja og 

nota afklippur í tálgun og búa sér til hluti sem hafa notagildi. 

Hér á eftir er farið í notkun verkefnasafnsins, farið verður yfir þær 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í verkefnasafninu, farið yfir undirbúning fyrir 

kennara og nemenda, hvað sé gott að haga innlögnum og farið yfir öryggi og  

umgengni og það sem er mikilvægast í ferlinum námsmatið. 

 

7.1 Kennsluaðferðir 
Það sem kallast kennsluaðferðir eru þær aðferðir sem kennari notar í kennslu til að 

ná til nemenda til að ná markmiðum sínum. Kennsluaðferðir eru margar og er 

vandasamt að velja hvað sé rétt kennsluaðferð. Notagildi þeirra veltur á því hvert 

viðfangsefnið er ( Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Margar kennsluaðferðir er hægt að 

nota í kennslu í tálgun og sjálfbærni og eru þeim vel lýst í bókinni ,,Litróf 

kennsluaðferðanna”eftir  Ingvar Sigurgeirsson (1999). 

 

7.1.1 Verklegar æfingar:  
Markmið verklegrar æfingar er að þjálfa vinnubrögð eða efla þá leikni á tilteknu sviði. 

Þarna reynir á skipulags-og verkstjórnarhæfileika kennarans og hæfileika hans til að 

útskýra vinnuaðferðir og vinnubrögð. Nemandinn er í því hlutverki að fylgjast vel 

með og leggja sig fram við að framkvæma og æfa þau atriði sem hann var að fylgjast 

með (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

7.1.2 Sýnikennsla: 

Þar er kennarinn að sýna ákveðin vinnubrögð eða aðferðir. Þar verður kennarinn að 

vanda til verka og vera skýr á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

7.1.3 Útlistunarkennsla 
Í útlistunarkennslu er kennarinn í hlutverki fræðarans og hann leggur inn sína 

þekkingu með örfyrirlestrum og sýnikennslu. Reglan er sú að kennari gerir grein fyrir 
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lágmarks- eða engri kunnáttu nemendans. Þar þarf kennarans að vekja áhuga 

nemenda á viðfangsefninu. Kennarinn þarf að fá nemandann til að velta hlutum fyrir 

sér og reyna að muna og skilja( Ingvar Sigurgeirsson). 

 

7.1.4 Endurtekningaræfingar 
 Endurtekningaræfingar  byrja á því  gera hlutina aftur og aftur. Þar gefst tækifæri til 

þess að þjálfa ákveðna færni nemendans í þáttum er snúa að tálgun og sjálfbærni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

7.1.5 Þrautalausnir 
Þrautalausnir gefa nemendum tækifæri til að leysa ákveðin vandamál sem steðja að. 

Þar fá nemendur tækifæri á að vinna saman í hóp og leysa ákveðna lausn. Hvernig á 

að hanna hluti í tálgun og hvernig á að hafa hlutinn á litinn eða hvaða munstur á að 

tálga í verkefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

7.1.6 Margmiðlunarkennsla 

Þarna er hægt að nota tölvur til þess að finna hugmyndir og nemendur geta sett sitt 

verkefni upp í tölvu og sýnt það á syningum. 

 

7.1.7 Þemanám 
Þemanám er hægt að nota í tálgun þar sem hægt er að samþætta saman námsgreina 

eins og náttúrufræði, þar með að fara út í skóg og skoða náttúruna frá sjónarmiði 

náttúrukennslu og í leiðinni fengið leiðsögn í tálgun og sjálfbærni og þar að auki 

umgengi við grenndarskóga (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

7.2 Undirbúningur fyrir kennslustund  

Kennarinn þarf að vera búin að skoða sig um í grenndarskóginum og kynna sér reglur 

sem gilda þar. Gott er að vera með góð verkfæri sem á að nota i tiltekinn verkefni. 

Nemendur hafa fengið tilsagnir frá kennara hvernig þeir eiga að vera undirbúnir.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

fjallað um fjóra þætti sem eru notaðir í kennslu sem fléttast saman og eru 

nauðsynlegir hvor öðrum. Þessir þættir eru þekkingaröflun/hugmyndavinna, 

framkvæmd, greining og samhengi. Hæfniviðmið aðalnámskrár eru unnin út frá 

þessum þáttum. Eftir því sem nemendur verða eldri því meira reynir á þroska þeirra, 

reynslu og þekkingu. Þessum þáttum er lýst eftirfarandi í aðalnámskrá:  
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„Þekkingaröflun og hugmyndavinna snýr að undirbúningsvinnu og tækniþjálfun. 

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

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

eigin hugmynda: 

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

túlka, flytja, sýna, prófa, forma og framleiða. 

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

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

túlka, ígrunda og rannsaka. 

 Samhengi felur í sér að setja ferlið í sögulegt, menningarlegt, persónulegt og 

félagslegt samhengi. Nemendur yrða, meta, ígrunda, 

skipuleggja/endurskipuleggja, smíða kenningar, þroskast og breytast (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 161).“ 

 

7.3 Innlagnir  
Fyrst er að fræða nemendur um sjálfbærni í hönnun og smíði. Segja nemendum 

hvernig er hægt að ganga um í skógi og náð um efnivið sjálf í verkefni sem nemendur 

eru að vinna að hverju sinni. Nefna má við nemendur um verndun nátturunnar og 

hvernig við getum valið um það að ganga um að varkárni og tillitsemi gagnvart 

náttúrnni og náð í efnivið í verkefnið án þess að valda umhverfisspjöllum. Leggja 

áherslu á hvernig við sögum af trjám og hvernig við göngum um. Að við göngum um 

eins og við viljum koma að umhverfinu.  

Fundin er sver trjágrein sem hentar til verksins og er hún söguð af trénu og er 

farið í smíðastofuna með efniviðinn og farið ítarlega yfir öryggi og umgengni með 

tálguhnífa. Þá er líka farið yfir öryggi með exi og hvernig á að meðhöndla exi. 

Kennarinn sýnir hvernig trágreinin sem er nógu sver er höggvin í sundur á ákveðnum 

stöðum.  

 

7.4 Umgengni og öryggi 
Þar sem meðferð hnífa er vandmeðfarin er farið ítarlega í hvernig við umgöngumst 

hnífa. Alltaf á að hafa hníf í slíðri þegar ekki er verið að tálga, þar með talið að labba 

ekki um með hnífinn í engu slíðri.  

 

7.5 Námsmat 
Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 
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einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda.  

Hér eru form að námsmati í skólastarfi sem hægt er að nota á báða vegu. 

 

Námsmat gátlisti 
Nafn:                                    Bekkur: 
 
 
 
 

Mjög gott 
framfarir góðar 

Gott framfarir 
viðunandi 

Nokkuð 
ábótavant. Mætti 
gera betur 

Engar framfarir 

Vinnur vel og 
sýnir  
Áhuga 
 

    

Sjálfstæði. 
Og sýnir færni í 
verklegri vinnu 
 

    

Þekking er góð 
 

    

Hegðun og 
frágangur  

    

 

 
Sjálfsmat nemenda 

Nafn:                                               Bekkur: 
 
 
 
 

Mjög gott Gott  Sæmilegt Gæti gert 
betur 

Ég vinn vel í tíma 
 

    

Ég er sjálfstæður.     

Vanda mig við 
vinnuna og geng 
frá 
 

    

Sýni góða hegðun 
og kurteisi 
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8 Umræða, niðurstöður og lokaorð 

Við gerð þessa verkefnasafns hafði höfundir það í huga að sjá meira um það að 

kennari fari í útikennslu. Að fara með nemendur sína og hugleiði það hversu 

hvetjandi það er félagslega og verklega. Nemendur læri betur í gegnu verklega 

framkvæmd sem stuðla að betri afköstum í námi.  

Verkefnasafnið er gert með miðstig grunnskóla í huga og nemendur geti unnið 

verkefnin sjálfstætt og þá geti uppfyllt hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Útikennsla að mínu mati er nauðsynleg í skólastarfi og vonast ég að verkefnasafnið 

ýti undir áhuga smíðakennar og aðra að fara meira út með nemendur í kennslu. 
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 Verkefnasafn í tálgun og sjálfbærni í 
hönnun og smíði 
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9 Um verkefnasafnið og kennslu  þess 

Verkefnasafnið sem hér fylgir er ásamt greinagerð lokaverkefni til B.Ed prófs í 

grunnskólakennslu við Háskóla Íslands. Verkefnabankinn samanstendur af þrettán 

verkefnum sem ætluð eru fyrir miðstig í grunnskólans.  Verkefnin uppfylla þau 

hæfniviðmið sem eru sett við lok 7. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla 

    Hugmyndin af verkefnabankanum fékk höfundur þegar hann sótti var 

tálgunarnámskeið hjá Kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þar 

kviknaði áhuginn á tálgun og hugmyndin að gera verkefnasafn fyrir grunnskólann og 

efla áhuga þeirra á sjálfbærni í tálgun sem kemur fram í þessum verkefnum. 

 

9.1 Uppbygging og notkun námsefnisins  

Fyrst er farið er í hæfniviðmið frá aðalnámskrá 2013 þar næst er farið í feril 

kennslunnar. Síðan er farið yfir vinnuferlið þar á eftir námsmat frá aðalnámskrá. 

9.2 Sjálfbærni sem áhersla í hönnun og smíði  

Sjálfbærni í hönnun og smíði þar sem áherslan er að nemendur skilji og virði 

náttúruna. Þar sem hægt er að nota skógi sem vettvangur til að hanna hluti sem hafa 

notagildi 

9.3 Tálgun og tálguaðferðir                                                                           

 Notaðar eru þrjár tálgunaraðferðir í verkefnin. Sem eru tálgað að líkamanum, tálgað 

frá líkamanum og tálgað með handleginn beinan.  

 

9.4 Viðarfræði 

Notaðar eru tvær viðartegundir í verkefnið. Alaska Ösp og Reyniviður.  
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10 Verkefnin 

1. Tálgað leikfang 

2. Næla 

3. Fugl 

4. Verndagripur 

5. Hálsmen 

6. Flauta 

7. Sveppur 

8. Töfrasproti  

9. Hurðastoppari  

10. Snagi 

11. Göngustafur 

12. Smjörhnífur 

13. Gaffall 
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10.1 Tálgað leikfang 

 

  

Efni Áhöld 

 Reyniviður 

 Trélím 

  

 Tálguhnífur 

 Sandpappír  

 Borvél 

  

Hæfniviðmið 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

  

Ferli kennslunnar 

Grunnur verkefnisins er að nemendur tálgi leikfang samkvæmt eigin hugmyndum og 

útfærslum. Fyrst eru nemendur fræddir um mikilvægi góðrar umgengni við 

náttúruna og sagt frá því hvað beri að varast þegar farið er í vettvangaferð að ná í 

efnivið fyrir verkefnið. Nemendur eru látnir elta kennararann um skóginn sem fræðir 

þau í leiðinni um vistkerfi hans, hvernig hægt er að afla smíðaefnis á sjálfbæran hátt. 

Nemendum er sýnt hvar má taka greinar af trjánum og hvernig gengið er frá að verki 

loknu. Efniviðurinn er síðan fluttur í smíðastofuna þar sem greinarnar verða tálgaðar. 

Þessu næst er nemendum sýndar tálguaðferðir og þeim leyft að æfa sig. Síðan fá 

nemendur að ákveða hvað þeir ætla að tálga. Þeir fá að ráða hvernig leikfangið á að 
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verða. Þegar leikfangið er tilbúið eru nemendur látnir nemendum pússa það með 

sandpappír og líma saman ef þess þarf. 

 

Vinnuferlið 
 

 

1. Fræða nemendur um umgengni í náttúrunni 

2. Farið í vettvangsferð í grendarskóg 

3. Fundin er efniviður og sagaður af tré 

4. Farið í smíðastofuna að tálga og fá hugmyndir 

5. Sýnikennsla í tálgun 

6. Nemendur æfa sig í tálgun 

7. Verkefni klárað og pússað með sandpappír  

  

Námsmat 

Við mat á verkefnum nemenda er lögð áhersla á hugmyndarflug og iðni nemenda. 

Nemandi gefur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

nemandanum rökstudda einkunn sem byggir á símati hans á vinnu og verkum 

nemendans yfir önnina. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennari undirbýr vettvangsferrð nemenda í grenndarskóg og tekur til þau verkfæri 

sem þarf að nota við kennsluna. 

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að fá jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn 

notar lím til að líma á verkefnið þegar á við 

 

Notagildi 

Nemendur eru að útfæra leikföng og byggja hönnun sína á eigin hugmyndaflugi. 

Leikföngin geta nýst nemendum á flestum aldri. Verkefnið á að vera áhugavert 

leiktfabgi sem nemendur eiga  að geta leikið sér með í frístundum sínum.  
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10.2 Næla 

 

Efni Áhöld 

 Reyniviður  Tálguhnífur 

 Sandpappír  

 Sporjárn 

 

Hæfniviðmið 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

4. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 

Ferli kennslunnar 
Nemendum er sagt að nú eigi þeir að tálga nælu úr efnivið úr reynitré sem kennarinn 

er búinn að efna niður. Þeim er fyrst sýndur niðursagaður reyniviður og síðan fá þau 

trjábút að vinna með. Nemendum er síðan sýndur tálguhnífur og kennt að 

meðhöndla hann. Eftir þetta fá þeir að tálga nælu eða að tálga sína nælu úr efninu. 

Kennarinn gengur á milli nemenda og sýnir þeim hvernig á að halda á hnífnum og 

hvernig eigi að sitja við tálguvinnuna. Þegar nælan er fulltálguð er náð í sandpappír 

og nælan pússuð til. 
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Vinnuferli 
 

 

5. Nemendur fá efnivið í hendurnar 

6. Nemendur fá tálgunarhníf og fá sýnikennslu um meðhöndlun hnífa 

7. Sýni nemendum hvernig á að tálga og rétt vinnubrögð 

8. Labba á milli nemenda og aðstoða eftir þörfum 

9. Nælan tilbúin til pússunar 

10. Stilkur tálgaður og pússaður 

  

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að undirbúa sig og taka til þann efnivið sem nota á í kennslunni.  

Einnig þarf hann að vera viss um að þau verkfæri sem þarf að nota við gerð 

verkefnisins séu til staðar. 

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að laga yfirborð verkefnisins og má síðan mála eða 

bera olíu á hlutinn. Hægt er að skreyta hlutinn með málningu 

 
Notagildi 

Verkefnið er að hanna og smíða nælu sem á að halda saman prjónuðum hlut eins og 

sjali. Notagildi tengist þess vegna fatnaði og hægt að nota sem skraut. 
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10.3 Fugl 

   

Hæfniviðmið 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á málun og pússun sem yfirborðsmeðferð. 

  

Efni Áhöld 

 Alaska Ösp 

 Máling 

 Lím 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír  

 

  

Ferli kennslunnar 

Nemendum er sýndur fugl sem hefur verið tálgaður úr grein af Alaska Ösp. Síðan eru 

þeir beðnir að skissa upp hugmynd af sínum fugli. Þá er farið með nemendur í 

nærliggjandi grenndarskóg til að ná í efnivið fyrir fuglinn. Þar fá nemendur að vita 

hvernig á að ganga um skóginn og hvernig á að velja trjágreinar af Alaska Ösp til að 

vinna úr. Síðan er farið er með nemendur í smíðastofuna og farið að tálga samkvæmt 
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leiðsögn kennara. Farið er yfir öryggisatriði er varða tálgun og meðferð hnífa og svo 

er tálgað. Þegar fuglarnir eru tilbúnir þá er fuglinn pússaður með sandpappír og 

málaður. 

 

Vinnuferli 
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg 

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið 

3. Sagað er af Alaska Ösp sem er efni viður sem þarf í verkefni 

4. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka 

fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að 

5. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír og límdur er 

á fuglinn goggur 

6. Þá er fuglinn pússaður með sandpappír og málaður. 

  

Námsmat 
Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á að virkja hugmyndarflug nemendanna 

og stuðla að iðni þeirra. Nemandi gefur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður 

hana. Kennarinn gefur nemandanum einnig einkunn með rökstuðningi. Lokahluti 

námsmatsins er síðan byggður á símati kennara á vinnu og virkni nemenda. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna yfirborð hlutarins.Nemandinn málar 

verkefnið og skreytir að vild. 

 

Notagildi 
Nemendur hanna fugl eftir eigin hugmyndarflugi. Fuglinn má nýta sem skraut sem og 

stilla upp t.d. í glugga eða hillu. Einnig má nýta hann sem leikfang. 
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10.4 Verndargripur 

  

 Efni Áhöld 

 Reyniviður 

 Máling 

 Lím 

 Pappír 

 Næla 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír  

 Blýantur 

  

  

Hæfniviðmið 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á málun og pússun sem yfirborðsmeðferð. 

  

Ferli kennslunnar 

Farið er með nemendur í vettvangsferð í næsta grenndarskóg og hann skoðaður. 

Reynt er að finna Reynivið sem hægt er síðan að saga til og nýta sem efnivið í nælur. 

Nemendur eru fræddir um sjálfbærni er tengist nýtingu grenndarskóga og  í tálgun. 

Þeim er sagt frá því hvernig hægt er að nýta efnivið úr náttúrunni á sjáfbæran hátt og 
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hvernig göngið er um grenndarskóga. Þegar búið er að finna Reynivið eru fundnar 

greinar til að saga niður þær síðan færðar í smíðastofuna. Þar þurfa nemendur að 

teikna hugmynd að nælu sem á síðan að verða verndagripur. Þegar hugmynd er 

komin á blað er útskýrt fyrir nemendum hvernig þau eiga að tálga samkvæmt 

hugmyndinni er þau skissuðu upp. Þegar nemendur hafa tálgað verndargrip sinn 

undir handleiðslu kennarans er gripurinn pússaður með sandpappír og málaður. Að 

lokum er þeim sýnt hvernig næla er límd aftan á verndargripinn ef hann á að verða 

að nælu. 

  

Vinnuferli 
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grendaruskóg 

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið 

3. Sagað er af reynivið sem þarf í verkefni. 

4. Hanna teikningu af verndargrip og fá hugmynd hvernig 

verndargripurinn á að líta út 

5. Farið yfir öryggi og hegðun í smíðastofunni. Byrja að taka fram 

tálgunahníf og farið yfir tálgunaaðferðir og hvað skal varast. Sýndar 

eru aðferðir og handbrögð með tálgunahníf og fara tálga verkefnið 

sem á að vinna að. 

6. Tálga eftir teikningunni en líka hægt að tálga eftir sinni tilfinningu og 

áferð trjágreinarinnar 

7. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír og málað, 

límd er næla aftaná verndargripinn. 

  

Námsmat 

Við mat á verkefni nemandas er lögð áhersla á hugmyndarflug og iðni hans. Nemandi 

gefur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður hana. Kennarinn gefur einnig 

einkunn og rökstuður. Lokamat byggður á símati kennara á vinnu og virkni nemenda 

og mat á lokaafurðinni. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  
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Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna yfirborð hlutarins.Nemandinn málar 

verkefnið og skreytir að vild. 

 

Notagildi 

Nemendur hanna fugl eftir eigin hugmyndarflugi. Fuglinn má nýta sem skraut sem og 

stilla upp t.d. í glugga eða hillu. Einnig má nýta hann sem leikfang. 
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10.5 Hálsmen 

 

Efni Áhöld 

 Ösp 

 Máling 

 Leðuról 

 Tálgunarhnífur 

 Handbor 

 Sandpappír 

 

Hæfniviðmið 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð málun og pússun 

 

Ferill kennslunnar 

Stefnt er að því að nemendur nái sjálfir í efnivið fyrir verkefnið sem á að vinna. Fyrst 

verður farið í nærliggjandi grenndarskóg og þeir fræddir um verndun náttúrunnar. 

Útskýrt er hvernig hægt er að afla efniviðar í verkefnið. Nemendum er fyrst sagt frá 

því hvernig er hægt að nýta efnivið úr náttúrunni á sjálfbæran hátt og síðan eru þeir 

fræddir um rétta umgengni í grenndarskógum. Síðan er leitað Aspartrjám í verkefnin. 

Leitað er að greinum sem henta og þær sagaðar af trjánum. 
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Loks er farið heim í smíðastofuna með greinarnar. Kennarinn fer ítarlega yfir 

öryggisþætti og notkun tálguhnífa. Síðan fá nemendur að tálga samkvæmt leiðsögn 

kennara sem gengur síðan á milli þeirra og aðstoðar þá eftir þörfum.  

 

Vinnuferli 
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grendarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið  

3. Kennarinn sýnir hvað sé verið að leita eftir og leiðbeinir nemendum hvar eigi 

að finna trjágrein fyrir hálsmen 

4. Ösp verður fyrir valinu og reynt að finna nógu sverar trjágreinar í verkefnið 

5. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka fram 

tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

6. Tálgað eru nokkra kúlur sem er síðan borað í gegnum áður en kúlan er tekin af 

greininni. 

7. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír 

8. Þá eru kúlurnar málaðar og leðurband þrætt í gegnum kúlurnar 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn 

málar verkefnið.  

  
Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sitt eigið hálsmen og mála það með litum sem nemendum 

finnst fallegir. Hálsmenið getur nýst sem skraut. 
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10.6 Flauta 

 

Efni: Áhöld: 

 Ösp 

 

 Tálguhnífur 

 Bor 

 sandpappír 

 

Hæfniviðmið fyrir verkefnið eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013)  

2. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013)  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð málun og pússun. 

 

Ferill kennslunnar 
 

Markmiðið er að því að nemendur nái sjálfir í efnivið fyrir verkefnið sem á að vinna. 

Fyrst verður farið í nærliggjandi grenndarskóg og þeir fræddir um verndun 

náttúrunnar. Útskýrt er hvernig hægt er að afla efniviðar í verkefnið. Nemendum er 

fyrst sagt frá því hvernig er hægt að nýta efnivið úr náttúrunni á sjálfbæran hátt og 

síðan eru þeir fræddir um rétta umgengni í grenndarskógum. Síðan er leitað 

Aspartrjám í verkefnin. Leitað er að greinum sem eru nógu sverar til að geta tálgað 

flautu. 

   Farið í smíðastofuna með efniviðinn og fjallað ítarlega yfir öryggi og umgengni við 

tálguhnífa. Síðan er tálgað samkvæmt leiðsögn kennara sem gengur um og aðstoðar 

nemendur eftir þörfum.  
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Vinnuferli  
 

 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg  

2. Fá hugmynd hvernig flautan á að líta út sem kennarinn hefur sýnt þeim og 

leiðbeinir nemendur hvar eigi að finna trjágrein í verkefnið. 

3. Sagað er af Öspinni 2-3 cm sver grein sem þarf í verkefni.  

4. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka fram 

tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

5. Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu í 

verkefnið. 

6. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn 

málar og pússar verkefnið. 

 

Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sína eigin flautu eftir sínu hugmyndarflugi. Flautan getur 

nýst nemendum á öllum aldri. Bæði gaman að vinna og hafa nemendur gaman af því 

að geta búið til tónlist á hljóðfæri sem þau hafa búið til sjálf. 
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10.7 Sveppur 

 

Efni: Áhöld: 

 Ösp 

 Málning 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 Pensill 

 

Hæfniviðmið fyrir verkefnið eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2. Geta sýnt góða nýtingu þeirra efna em unnið er með (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, málun og pússun 

 

Ferill kennslunnar 

Markmiðið er að því að nemendur nái sjálfir í efnivið fyrir verkefnið sem á að vinna. 

Fyrst verður farið í nærliggjandi grenndarskóg og þeir fræddir um verndun 

náttúrunnar. Útskýrt er hvernig hægt er að afla efniviðar í verkefnið. Nemendum er 

fyrst sagt frá því hvernig er hægt að nýta efnivið úr náttúrunni á sjálfbæran hátt og 

síðan eru þeir fræddir um rétta umgengni í grenndarskógum. Síðan er leitað 

Aspartrjám í verkefnin. Fundnar eru greinar sem henta til þess að tálga svepp 

   Farið í smíðastofuna með efniviðinn og fjallað ítarlega yfir öryggi og umgengni við 

tálguhnífa.   
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   Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga svepp og nemendur fylgjast með, þegar 

nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og aðstoðar 

nemendur.  

 

Vinnuferli  
 

 

1. +Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið  

3. Sagað er af Öspinni 2-3 cm sver grein sem þarf í verkefnið 

4. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka 

fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að 

5. Fá hugmynd hvernig sveppur á að líta út 

6. Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu í 

verkefnið 

7. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír og málað 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn 

málar og pússar verkefnið. 

 
Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sinn eigin svepp eftir sínu hugmyndarflugi. Sveppurinn 

getur nýst í leik eða sem skraut. Gaman að vinna þetta verkefni fyrir nemendur sem 

er auðvelt að hanna og vinna með.  
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10.8 Töfrasproti 

 

Efni: Áhöld: 

 Ösp 

 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 

Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Ferill kennslunnar 

Stefnan  er tekin á því að nemendur nái sjálfir í efnivið fyrir verkefnið sem á að vinna. 

Farið verður fyrst í nærliggjandi grenndarskóg og þeir fræddir um verndun 

náttúrunnar. Útskýrt er hvernig hægt er að afla efniviðar í verkefnið. Nemendum er 

fyrst sagt frá því hvernig er hægt að nýta efnivið úr náttúrunni á sjálfbæran hátt og 

síðan eru þeir fræddir um rétta umgengni í grenndarskógum. Síðan er leitað 

Aspartrjám í verkefnin. Fundnar eru greinar sem henta til þess að tálga svepp 

   Farið í smíðastofuna með efniviðinn og fjallað ítarlega yfir öryggi og umgengni við 

tálguhnífa.   
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   Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga töfrasprota og nemendur fylgjast með, 

þegar nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og 

aðstoðar nemendur. Þegar töfrasprotinn er tilbúin er hann pússaður með sandpappír 

 

Vinnuferli  
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grendarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið  

3. Sagað er af Öspinni 2-3 cm sver grein sem þarf í verkefni.  

4. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka 

fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

5. Fá hugmynd hvernig töfrasproti á að líta út 

6. Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu 

í verkefnið 

7. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír.  

 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins.  

  
Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sinn eigin töfrasprota eftir sínu hugmyndarflugi. 

Töfrasprotinn getur nýst í leik. Gaman að vinna þetta verkefni fyrir nemendur sem er 

auðvelt að hanna og vinna með.  
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10.9 Hurðastoppari 

 

Efni: Áhöld: 

 Trjábútur 

 Málning 

 Ólífuolía 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 Bandsög 

 

Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Ferill kennslunnar 
 
Nemendur fá tilbúin trjábút í hendurnar en fá í leiðinni fræðslu um sjálfbærni í 

hönnun og smíði með tálgun að leiðarljósi. Nemendur eru fræddir um hvernig er 

hægt að afla sér efniviðar sjálfir en í þessu tilviki fá þau efnivið hjá kennara. 

Kennarinn byrjar á því að sýna þeim hverni er byrjað á því að hanna hurðastoppara 

með því að teikna upp á blað hugmynd sem er síðan yfirfærð á trjábútinn. Þá er 

trjábúturinn sagaðar til og þá næst er tálguhnífur tekinn fram. Kennarinn fer yfir 

öryggi og umgengni við tálguhnífa. Þegar nemendur eru komnir af stað í tálgun 

labbar kennarinn um og aðstoðar nemendur eftir þörfum.  
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Þegar hurðastopparinn er tilbúinn er hann pússaður með sandpappír, málaður eða 

olíuborinn. 

 

Vinnuferli  
 

 

1. Fundinn er efniviður sem hentar í vinnuferlið sem kennarinn er tilbúin með 

og nemendur fá að velja úr efnivið hjá kennara 

2. Fá hugmynd hvernig hurðastoppari á að líta út 

3. Teikna á blað hugmyndir og kilppa teikninguna ú tog lima á trébútinn og 

saga í bandsög 

4. Þá er tálgað með tálgunahníf eftir útlínum á trébútinum 

5. kennarinn labbar um og aðstoðar nemendur með verkefnið þegar á við 

6. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír. 

7. Þá er hluturinn málaður eða olíuborinn 

 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að vera tilbúinn með trjábút sem hann er búin að saga niður fyrir 

hvern nemenda.  

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn  

pússar verkefnið og málar eða ber á hann olíu 

 
Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sinn eigin hurðastoppara eftir sínu hugmyndarflugi.  

Skemmmtilegt verkefni sem hefur mikið notagildi með því að halda hurðum opnar.  
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10.10 Snagi  

 

Efni: Áhöld: 

 Reyniviður 

 

 Tálguhnífur 

 Bor 

 Sandpappír 

 
Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Ferill kennslunnar 

Stefnan  er tekin á því að nemendur nái sjálfir í efnivið fyrir verkefnið sem á að vinna. 

Farið verður fyrst í nærliggjandi grenndarskóg og þeir fræddir um verndun 

náttúrunnar. Útskýrt er hvernig hægt er að afla efniviðar í verkefnið. Nemendum er 

fyrst sagt frá því hvernig er hægt að nýta efnivið úr náttúrunni á sjálfbæran hátt og 

síðan eru þeir fræddir um rétta umgengni í grenndarskógum. Síðan er leitað 

Aspartrjám í verkefnin. Fundnar eru greinar sem henta til þess að tálga snaga 

   Farið í smíðastofuna með efniviðinn og fjallað ítarlega yfir öryggi og umgengni við 

tálguhnífa.   
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   Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga snaga og nemendur fylgjast með, þegar 

nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og aðstoðar 

nemendur. Þegar snaginn er tilbúin er hann pússaður með sandpappír og hægt er að 

mála hann. 

 

Vinnuferli  
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið  

3. Sagað er af reynitré 2-3 cm svera grein og er v-laga. 

4. Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka 

fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

5. Fá hugmynd hvernig snaginn á að líta út. 

6. Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu í 

verkefnið 

7. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír og borað 

eru göt á snagann til að getað fest hann á vegg. 

 
Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram. 

 

Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn  

pússar verkefnið og getur málað ef vill. 
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Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sinn eigin snaga eftir sínu hugmyndarflugi.  Skemmmtilegt 

verkefni sem hefur mikið notagildi með því að getað látið fatnað eða eitthvað annað 

hanga á snaganum.  
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10.11  Göngustafur 

 

Efni: Áhöld: 

 Reyniviður  Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 

Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Ferill kennslunnar 

Verkefnið er að fræða nemendur um sjálfbærni í hönnun og smíði. Þar sem hægt er 

að fara sjálf að ná í efnivið í verkefni sem nemendur eru að vinna í. Fræða þau um 

verndun nátturunnar og hvernig við getum valið um það að ganga um að varkárni og 

tillitsemi gagnvart náttúrnni og náð í efnivið í verkefnið án þess að valda 

umhverfisspjöllum. Leggja áherslu á hvernig við sögum af trjám og hvernig við 

göngum um. Að við göngum um eins og við viljum koma að umhverfinu. Sagað er af 

Reynivið 130 cm langa grein sem síðan er farið með í smíðastofuna þar sem farið 

verður ítarlega yfir öryggi og umgengni með tálguhnífa.  
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Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga göngustaf og nemendur fylgjast með, 

þegar nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og 

aðstoðar nemendur. 

 

Vinnuferli 
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grendarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið 

3. Sagað er af Reyniviðnum grein sem þarf í verkefni.  

1. 4.Næst er farið í smíðastofuna farið yfir öryggi og hegðun. Byrja að taka 

fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

4. Fá hugmynd hvernig göngustaðfur á að líta út 

5. Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu í 

verkefnið 

6. Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír. 

  

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 
Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram 

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn  

pússar verkefnið. 

  
Notagildi 

Nemendur eru að útfæra sinn eigin göngustaf eftir sínu hugmyndarflugi.  

Skemmmtilegt verkefni sem hefur mikið notagildi með því að getað labbað á fjöll 

með göngustaf. 
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10.12  Smjörhnífur 

 

Efni: Áhöld: 

 Reyniviður 

 Matarolía 

 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 Exi 

 

Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Verkferill kennslunnar 

Verkefnið er um fræða nemendur um sjálfbærni í hönnun og smíði. Þar sem hægt er 

að fara sjálf að ná í efnivið í verkefni sem nemendur eru að vinna í. Fræða þau um 

verndun nátturunnar og hvernig við getum valið um það að ganga um að varkárni og 

tillitsemi gagnvart náttúrnni og náð í efnivið í verkefnið án þess að valda 

umhverfisspjöllum. Leggja áherslu á hvernig við sögum af trjám og hvernig við 

göngum um. Að við göngum um eins og við viljum koma að umhverfinu.  

Fundin er sver trjágrein sem hentar til verksins og er hún söguð af trénu og er 

farið í smíðastofuna með efniviðinn og farið ítarlega yfir öryggi og umgengni með 

tálguhnífa. Þá er líka farið yfir öryggi með exi og hvernig á að meðhöndla exi. 

Kennarinn sýnir hvernig trágreinin sem er nógu sver er höggvin í sundur á ákveðnum 

stöðum.  

Teiknaður er smjörhnífur á blað og síðan er hann teiknaður á trébútinn.  
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Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga smjörhníf og nemendur fylgjast með, 

þegar nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og 

aðstoðar nemendur 

 

Vinnuferli  
 

 

1. Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg  

2. Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið  

3. Sagað er af Reyniviðnum um 10-15 cm sver grein sem þarf í verkefnið 

4. Reyniviður höggvin í stærðir sem á við fyrir smjörhníf 

5. Næst er farið í smíðastofuna farið með efniviðinn 

6. Farið er yfir öryggi og meðhöndlun hnífa og hvernig á að haga sér í 

kringum þá 

7. Teikna smjörhníf á pappír og á reyniviðinn 

8. Byrja að taka fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að. 

9. Þegar smjörhnífurinn er tilbúin er hann pússaður 

10. Borið í smjörhnífnn matarolíu 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram 

 
Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn  

pússar verkefnið og ber olíu í verkið. 
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Notagildi 

Nemendur eru að búa til eldhúsáhald sem er mikið notað og fá ánægju af því að allir 

vilji nota smjörhnífinn. Skemmmtilegt verkefni sem hefur mikið notagildi með því að 

getað notað það í eldhúsinu. 
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10.13 Gaffall 

 

Efni: Áhöld: 

 Reyniviður 

 Matarolía 

 Tálguhnífur 

 Sandpappír 

 

Hæfniviðmið verkefnisins eru að: 

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

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

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

3. Ná tökum á yfirborðsmeðferð, pússun. 

 

Verkferill kennslunnar 

Verkefnið er að fræða nemendur um sjálfbærni í hönnun og smíði. Þar sem hægt er 

að fara sjálf að ná í efnivið í verkefni sem nemendur eru að vinna í. Fræða þau um 

verndun nátturunnar og hvernig við getum valið um það að ganga um að varkárni og 

tillitsemi gagnvart náttúrnni og náð í efnivið í verkefnið án þess að valda 

umhverfisspjöllum. Leggja áherslu á hvernig við sögum af trjám og hvernig við 

göngum um. Að við göngum um eins og við viljum koma að umhverfinu. Finna 

trjágreinar þar sem lögun þeirra er eins og gaffal sem á að tálga í verkefninu. Þegar 

það er lokið er farið í smíðastofuna með efniviðinn og farið ítarlega yfir öryggi og 

umgengni með tálguhnífa.  

Kennarinn mun sýna hvernig á að tálga gaffal og nemendur fylgjast með, þegar 

nemendur eru farnir af stað með verkefnið labbar kennarinn á milli og aðstoðar 

nemendur 
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Vinnuferli  
 

 

 Farið í vettvangsferð í næsta grenndarskóg  

 Fundin er efniviður sem hentar í vinnuferlið sem er Reyniviður 

 Sagað er af Reyniviðnum grein sem þarf í verkefnið 

 Farið í smíðastofuna með reyniviðinn. 

 Farið yfir öryggi og hegðun í smíðastofunni.  

 Fá hugmynd hvernig Gaffall lítur út  

 Byrja að taka fram tálgunarhníf og fara tálga verkefnið sem á að vinna að 

 Tálgað er eftir leiðbeiningum hjá smíðakennara sem notar sýnikennslu í 

verkefnið 

 Þegar búið er að tálga verkefnið er pússað með sandpappír.  

 Næst er borin matarolía á gaffalinn 

 

 

Námsmat 

Við mat á verkefni nemenda er lögð áhersla á eigin hugmyndarflugi og iðni nemenda. 

Nemandi gegur sjálfum sér einkunn fyrir verkið og rökstyður. Kennarinn gefur 

einkunn með rökstuðningi. Hluti námsmatsins er byggður á símati kennara á vinnu 

og virkni nemenda. 

 
Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að skoða þann grenndarskóg sem nota á í verkefninu og undirbúa sig 

fyrir kennsluna og hafa tilbúið verkfæri sem þarf að nota í hvert skipti sem kennsla 

fer fram 

Yfirborðsmeðferð 

Nemandinn notar sandpappír til að jafna áferð á allar hliðar verksins. Nemandinn 

pússar verkefnið og ber olíu í verkið 

 

Notagildi 

Nemendur eru að búa til eldhúsáhald sem er mikið notað og fá ánægju af því að allir 

vilji nota gaffal. Skemmmtilegt verkefni sem hefur mikið notagildi með því að getað 

notað það í eldhúsinu. 


