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Ágrip 

Smíðaverkefni fyrir grunnskólanemendur virðast oft úr takti við tímann og ekki aðgengileg 

kennurum á veraldarvefnum. Til að bæta úr þessu gætu smíðakennarar unnið meira saman 

og miðlað þeim verkefnum sem nemendum finnast áhugaverð á veraldarvefnum. 

Markmið þessa verkefnis er að auðvelda kennurum og nemendum grunnskólans að afla 

sér slíkra hugmynda að viðfangsefnum fyrir nemendur í hönnun og smíði. Höfundur setur 

upp veflægt verkefnasafn undir slóðinni: http://smidaverkefni.life/. Vefsvæðið byggir á 

Word-Press kerfinu sem auðveldar hönnun og framsetningu vefsíðna á öllum sviðum fyrir 

leikmenn sem eru ekki sérfræðingar á sviði upplýsingamenntunar. Sem eigandi vefsvæðisins 

getur höfundur veitt öðrum kennurum aðgang að henni og þeir sett inn verkefni sem ganga 

vel hverju sinni. Jafnframt geta þeir á umræðuþræði fjallað um ágæti þessara verkefna og 

hvernig gengur að smíða þau. 

Vefsíðan inniheldur verkefnasafn höfundar en það eru verkefni ætluð mismunandi aldri 

nemenda í grunnskólum. Verkefnin byggja á kenningum hugsmíðahyggjunnar þar sem þeim 

er ætlað að hafa skírskotun í reynsluheim og áhugasvið nemenda. Verkefnin taka einnig mið 

af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

 

 

  

http://smidaverkefni.life/
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Abstract 

The Icelandic elementary Design and Craft projects are often not in harmony with student’s 

daily life and actual projects in different schools not accessible to other schools on the 

WWW. To change this situation, teachers could work together and share descriptions and 

images of projects over the internet that they know students like and find easy to make.  

The aim of this M.Ed. work is to enable Icelandic teachers and elementary students to 

access descriptions of such undertakings and to make the subject Design and Craft more 

actual at schools. The author will in the beginning set up a WordPress web with collection of 

projects for different age of elementary students under the web address: 

http://smidaverkefni.life/. To have access to such web will enable teachers to work together 

and set up successful projects from their classes on the WWW. They will also be able to 

develop them together via blogs, without having to be specialists in ICT. Their blogs will 

include comments and reports from their classes in terms of the student’s abilities to finish 

their tasks.   

In his work the author will build on social constructivism theories. The students work will 

refer to their daily life’s experiences and interest. They will, moreover, be set up according to 

the aim of the Icelandic National Curriculum.   
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1 Inngangur  

Hagnýting upplýsingatækninnar hefur opnað nýja möguleika fyrir samskipti skólafólks sem 

annars væri einangrað í sinni grein. Ýmsar tæknilegar lausnir eru í boði sem gefa kennurum 

tækifæri til að safna saman þeim námsgögnum sem hafa reynst vel og eru í takt við 

áhugasvið nemenda og reynsluheim. Kennurum gefst þannig kostur á að vera í samskiptum 

um eðli og gæði verkefnanna með áframhaldandi þróun þeirra í huga.  

Í þessari greinargerð verður fyrst gerð grein fyrir viðfangsefni höfundar. Síðan verður 

sögulegur bakgrunnur og þróun námsgreinarinnar hönnunar og smíða rakinn og rýnt í þá 

möguleika sem felast í tölvu- og upplýsingatækni fyrir námsgreinina. Þá er fjallað um gildi 

náms sem vísar í reynsluheim nemenda og að lokum er námsefnið rætt og ályktanir dregnar 

út frá reynslu höfundar af verkefninu. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er námsefnið sjálft kynnt 

ásamt vefsíðunni. 

1.1 Viðfangsefni höfundar og vinnuaðferð 

Viðfangsefni fyrir M.Ed verkefnið var valið út frá áhuga höfundar á verkefnaöflun í hönnun 

og smíði sem kennslugrein. Markmiðið er að hanna vefsíðu sem heldur utan um  

verkefnabanka með gömlum og nýjum verkefnum í hönnun og smíði fyrir öll aldursstig 

grunnskólans. Starfandi kennarar í hönnun og smíði munu þannig fá aðgang verkefnunum 

auk þess sem þeir fá tækifæri til að setja inn eigin verkefni. Það er ósk höfundar að vefsíðan 

dafni og stækki og verði með tímanum kærkomið safn verkefna fyrir starfandi kennara.  

Vinnuaðferð höfundar miðar að því að safna þekkingu um námsefni í hönnun og smíði út 

frá eigin reynslu í starfi. Námsefninu er ætlað að styðja við almenn hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla fyrir hönnun og smíði. Höfundur mun styðjast við kenningar 

hugsmíðahyggjunnar þar sem verkefnin hafa skírskotun í áhugasvið ungs fólks. 

1.2 Greinargerð og rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Þegar höfundur hóf nám í hönnun og smíði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2013 

voru vandfundnar upplýsingar um verkefni, hugmyndir eða kennsluaðferðir í faggreininni. 

Fáar og lítt uppfærðar íslenskar vefsíður og námsbækur voru í boði og þegar leið á námið fór 

höfundur að huga að því að þessu þyrfti að breyta. 

Frá upphafi kennsluferils höfundar hefur hann sótt árleg kennaraþing og hitt  starfandi 

smíðakennara sem lið í starfsþróun. Á þessum fundum, sem yfirleitt samanstanda af 

kennurum með menntun í húsgagnagerð og smiði ásamt áhugafólki um smíði, kom berlega í 

ljós að smíðakennarar voru í vandræðum með að finna verkefni og kennsluáætlanir við hæfi. 
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Á einum af slíkum fundi kviknaði hugmyndin að vefsíðu sem myndi skapa vettvang fyrir 

kennara í smíði og hönnun. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er að hanna vefsíðu fyrir starfandi kennara í hönnun og smíði  þar sem 

finna má verkefni sem tengjast öllum aldurshópum grunnskólans, 1 – 10. bekk. Verkefnin 

verða hönnuð með það að leiðarljósi að áhugasvið nemenda verði í fyrirrúmi. Nemendur 

taka þátt í hugmyndavinnu með höfundi um samsetningu verkefnanna sem sett verða inn á 

vefsíðuna. 

Við framkvæmd verkefnisins verða eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að 

leiðarljósi: 

1. Hvernig gæti námsefni í hönnun og smíði sem vísar til reynsluheims nemenda og 

áhugasviðs litið út? 

2. Hvernig er hægt að nýta tölvu- og upplýsingatæknina til að auðvelda samstarf hönnunar- 

og smíðakennara og skapa vettvang fyrir verkefnasafn er byggir á samvinnu kennara? 

1.4 Vinnuaðferð höfundar 

Vinnuaðferðir höfundar við vinnslu verkefnisins eru þríþættar. Í fyrsta lagi gagnasöfnun um 

námsefni í hönnun og smíði en í því skyni verður rýnt í íslenskar og erlendar heimildir. 

Vinnuaðferð höfundar miðar að því að safna þekkingu um námsefni í hönnun og smíði sem 

höfðar til nemenda og er til þess fallið að auðga verkefnakistu smíðakennarans.  

Í námsefnisgerðinni heldur höfundur dagbók þar sem hann mun bæði skrásetja 

verkferlana og taka myndir af ferlinu sem hann mun styðjast við í gerð námsefnisins.  
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2 Sögulegur bakgrunnur og þróun námsgreinarinnar  

Meðal helstu frumkvöðla í kerfisbundinni kennsluaðferð fyrir uppeldismiðað handverk undir 

heitinu slöjd, sem síðar varð að lögbundnum þætti í alþýðumenntun í Finnlandi og Svíþjóð og 

seinna á Íslandi, voru Finninn Uno Cygnaeus (1810-1888) og Svíinn Otto Salomon (1849-

1907). Slöjdstefnan stefndi að því að koma á jafnvægi á milli líkamlegra og andlegra þátta 

nemandans og efla almennan þroska hans í gegnum verklega þjálfun (Thane, 1914) með 

heildstæða þróun hans að leiðarljósi (Moreno Herrera, 1998).   

Cygnaeus og Salomon hófu að kenna uppeldismiðað handverk í Finnlandi á sjötta áratug 

nítjándu aldar þar sem áherslan var á nýta smíðaverkefni sem tengdust skólaumhverfinu 

(Kantola o.fl., 1999). Kennslan hafði þann megintilgang að auka almennan þroska nemenda 

og skilning þeirra á sjálfum sér og umhverfinu. Uppeldismiðaðar handmenntir voru undanfari 

námsgreinarinnar hönnun og smíði (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). 

Slöjd eða uppeldimiðuð smíði hafði mikil áhrif á upphafsþróun iðn-og tæknimenntunar í 

fjölmörgum löndum, þar á meðal Íslandi. Uppeldismiðuð smíðakennsla var fyrst kynnt á 

Íslandi um 1898 af Jóni Þórarinssyni, fyrsta fræðslustjóra Íslands. Seinna meir varð hún 

lögbundin í alþýðumenntun í byrjun tuttugustu aldar (Brynjar Ólafsson, 2008). 

Á nítjándu öld var iðnmenntun komið á í mörgum löndum (Bennet, 1926, 1937) en segja 

má að hún sé upphaf alþýðumenntunar og iðnvæðingar í vestrænum heimi. Með 

iðnmenntuninni komu fram nýjar framleiðsluaðferðir og afurðir þar sem skapaðist þörf fyrir 

nýja færni og þekkingu hjá vinnandi stéttum (Kantola, Nikkanen, Kari og Kananoja, 1999). 

Frumkvöðlar í menntun á þessum tíma héldu á lofti mikilvægi handmennta í alþýðumenntun 

(Anderson, 1926, Bennet, 1926, 1937; McArdle, 2002) en talið var að þær væru undirstaða 

jafnvægis á milli líkamlegra og andlegra þátta og byggju hvern einstakling betur undir lífið 

(Jón Þórarinsson, 1891; Bennet, 1926).  

Markmið með Sljödstefnunni var að styðja við  uppeldislega þætti sem hafa áhrif á  

menntun vinnandi fólks í þágu breyttra samfélagsstétta (Bennett,1926; Borg, 2006; Kantola 

o.fl., 1999; Salomon, 1892). Upprunalega merking orðsins sljöd er ,,lagtækur“ eða ,,hagur“ og 

vísar til handverks (Chessin, 2007). Hugtakið sljöd vísar til menntunarlegs skilnings 

uppeldisfræðinga á þessum tímum og þau gildi sem handverk hafði fyrir menntun barna 

(Borg, 2006). Markmið slöjd var að nota handverk sem verkfæri í þjónustu alþýðumenntunar 

til að byggja upp hvern einstakling, efla siðvitsþroska og gáfur í iðn sem og í verki (Jón 

Þórarinsson, 1891). 
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2.1 Salomon   

Kennsluaðferðirnar sem að Salomon setti fram voru skipulagðar þannig að nemandinn væri 

miðdepill kennslunnar og stuðningur við hæfileika nemandans í fyrirrúmi. Kennsla 

grundvallarþekkingar og færni í upphafi námsins þótti til þess fallin að örva þroska 

nemandans þannig að hann myndi síðar verða góður borgari (Herrera, 1999; sjá mynd 1). 

 

Mynd 1. Kennslufræðilíkan Ottos Solomons fyrir uppeldismiðað handverk í skólastarfi. 

(unnið út frá skipuriti Herrera frá 1998 (Harrera, 1999). 

 

Í kennsluaðferðum Salomons voru vinnuferlar mikilvægir. Það var mikilvægt að greina 

ferlana því kennarinn þurfti að nota þá til að gefa nemendum fyrirmæli og leiðbeiningar. 

Þrenn grundvallaratriði voru einkennandi í aðferðum hans: smíði nytsamra hluta, greining 

vinnuferla og kennsluaðferðin (Bennett, 1926, bls. 64). Kennsluaðferðir Salomons byggðust á 

eftirfarandi markmiðum (Bennett, 1926, bls. 64): 

• Að stuðla að vinnugleði og almennri vinnusemi. 

• Að skapa virðingu fyrir erfiðri og vandaðri líkamlegri vinnu. 

• Að þroska sjálfstæði og hæfileikann til að taka eigin ákvarðanir. 

• Að veita þjálfun sem byggist á reglusemi, nákvæmni, hreinlæti og aðgætni. 

• Að þjálfa augað til að sjá nákvæmlega og læra að meta gildi formfegurðar. 

• Að þroska snertiskyn og verkfærni. 

• Að stuðla að einbeitningu, iðjusemi, stöðugleika og þolinmæði. 

• Að stuðla að auknum líkamlegum styrk. 

• Að ná leikni í meðferð verkfæra. 

• Að vinna nákvæmt verk og búa til nytsamar afurðir. 
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2.2 Aksel Mikkelsen og Slöjdlærerskolen í Kaupmannahöfn 

Aksel Mikkelsen (1849-1929) kom uppeldismiðaðri smíði í framkvæmd sem almennri 

kennslugrein í skólum í Danmörku eftir að hafa tekið þátt í námskeiði hjá Salomon. Á 

svipuðum tímum stofnaði Mikkelsen handverksskólann sinn (1883) í Kaupmannahöfn og þar 

byrjaði hann að mennta grunnskólakennara til að geta kennt skólasmíði í Danmörku árið 

1885 (Kantola o.fl., 1999). Mikkelsen þróaði kennslulíkanið sitt, sem er þekkt undir heitinu 

dönsk skólasmíði, en það er ólíkt líkani Salomons. Mismunurinn lá í því að líkanið hjá 

Mikkelsen var ekki einstaklingsmiðað heldur hannað út frá bekkjarkennslu (Kananoja, 1989).  

Hjá Mikkelsen voru þróaðir smágerðir hefilbekkir og verkfæri fyrir börn sem voru rétthent 

eða örvhent. Sögin var aðalverkfærið í danskri skólasmíði og allir bekkir byrjuðu á 

smíðalíkönum með sögina í aðalhlutverki og án þess að notast við hefil. Þjalir og sandpappír 

voru ekki notuð því það var bannað að hylja galla, rispur og för. Í skóla Mikkelsens voru 

notaðar hópkennsluaðferðir eins og að saga og negla saman í takt. Trésmíði var þeirra eina 

viðfangsefni því að tíminn sem ætlaður var fyrir kennsluna var af skornum skammti (Bennett, 

1927). Grundvallarþættir í dönsku skólasmíðinni voru: 

• Upphaf hverra kennslustunda var byggt á eðlislægum áhuga nemandans.  

• Efnið sem notast átti við var eingöngu úr viði og einungis skyldi notast við algeng 

verkfæri. Þá áttu smíðaverkefnin að tengjast daglegu lífi. 

• Skipulagning kennslustunda átti að samanstanda af takmörkuðum fjölda 

smíðaverkefna og æfingum við að beita verkfærum ásamt ótakmörkuðum fjölda af 

samstæðum verkefnum. 

• Kennslan átti að byrja á æfingum sem voru ætlaðar til undirbúnings fyrir smíði hinna 

eiginlegu verkefna. Í ákveðnum verkþáttum átti að iðka æfingar hvenær sem 

kennaranum þótti þörf á og urðu þær að tengjast smíðaverkefnum. 

• Bæði átti að kenna öllum bekknum saman og þeir sem þóttu einstakir áttu að vinna 

út af fyrir sig. Í bekkjarkennslunni skyldi kenna réttar vinnustellingar, sýna rétta 

notkun verkfæra og rétta verkröð, t.d. við samsetningu hluta. 

• Þegar allur bekkurinn var í kennslu átti að sýna hlutinn sem fyrirhugað var að smíða 

og útskýra framkvæmdina. Kennarinn hafði það hlutverk að teikna verkefnið upp á 

töflu og nemendur áttu að teikna eftir því í minnisbækur sínar. 

• Velja átti og búa til verkfæri sérstaklega þannig að þau hentuðu stærð barnanna og 

líkamsstyrk þeirra. Bannað var að nemendur fengju beitt verkfæri í hendurnar fyrr en 

notkun þeirra og virkni hafði verið útskýrð að fullu. 
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• För eftir bitjárn eða sagir og líka með yfirborðsmeðferð (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2011). 

Íslendingar sóttu einnig framhaldsnám til Danmerkur á þessum tíma og er það sennilega 

ástæðan fyrir því að dönsk skólasmíði barst til Íslands og varð síðan fyrirmynd hliðstæðrar 

kennslugreinar á Íslandi. 

2.3 Námsgreinin hönnun og smíði  

 Námsgreinin hönnun og smíði hefur verið kennd í skólum í langan tíma og hefur tekið 

miklum breytingum í gegnum tíðina. 

Hlutverk hönnunar- og smíðakennara er að aðstoða nemandann við þróun hugmynda 

sinna og að kenna honum rétt verklag í samræmi við getu nemandans, þjálfa hann í 

skapandi, greinandi og túlkandi vinnubrögðum og að birta hugmyndir sínar 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Þjálfa þarf nemendur bæði handverklega og veita þeim 

listræna þjálfun, þroska samvinnu þeirra, sjálfstæð vinnubrögð og kenna þeim fjölbreyttar 

vinnuaðferðir. Einnig þarf að kenna þeim gagnaöflun og að koma hugmyndum sínum í 

efnislegt form.  

Hönnun og smíði er í dag kennd í flestum  grunnskólum Íslands og eru hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla höfð til hliðsjónar í kennslu og námsmati.  Lögð er áhersla á að 

nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni í að smíða hluti úr ýmsu efni þar sem 

mismunandi tækni og verkfærum er beitt. Nemandinn nái þannig færni í námi sem hann 

getur yfirfært á starfsvettvang, tómstundir eða heimilishald. Inn í kennsluna fléttast einnig 

áhersla á nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Nemandinn er hvattur til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt með nærgætni og virðingu. 

Þegar hæfniviðmið í hönnun og smíði eru skoðuð er megináherslum greinarinnar skipt í 

þrjá efnisflokka sem tengjast allir innbyrðis. Markmið sem falla undir handverk er að miða  að 

því að efla verkvit, þekkingu á efnum og færni til að nota verkfæri. 

Áhersla er lögð á að nemendur geri sér grein fyrir hvenær frágangur telst vandaður. 

Markmið sem falla undir hönnun og tækni lúta að því að kenna hönnun og því að efla skilning 

nemenda á skipulagningu vinnu, hönnunarferlis og gerð áætlana. Efla skal tæknilegt innsæi 

nemenda og skilning. Markmið sem falla undir umhverfi felast meðal annars í því að efla 

skilning nemenda á tengslum við umhverfið.  Mikilvægt er að nemendur læri á notkun 

hlífðarbúnaðar og þekki hugtakið vinnuvernd (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls 156). 
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Hæfniviðmið úr aðalnámskrá við lok grunnskólans eru að nemandi geti: 

• valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra. 

• sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútímasamfélagi. 

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu. 

• unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu, útbúið efnislista og reiknað 

kostnað. 

• framkvæmt flóknari samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfun. 

• hannað verkefni út frá efni, fagurfræði, tækni, umhverfi, notkun og endingu. 

• sagt frá hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu. 

• gert grein fyrir áhrifum nýsköpunar á umhverfi sitt og samfélag. 

• greint vistvæn efni frá óvistvænum og haft sjálfbærni að leiðarljósi við vinnu sína, s.s. 

við efnisval. 

• gert grein fyrir hvort og hvernig hægt er að endurnýja ýmsa hluti til að lengja líftíma 

þeirra. 

• beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og fjallað um 

vinnuvernd og hvers vegna reglur þar að lútandi eru settar (mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls 157). 



 

19 

3 Notkun tölvu- og upplýsingatækni fyrir hönnun og smíði 

Verkefnið byggir á hugmyndinni um hagnýtingu tölvu- og upplýsingatækninnar til að styðja 

við samvinnu hönnunar- og smíðakennara um þróun verkefna og til að auðvelda aðgengi 

þeirra fyrir kennara. Þegar litið er til notkunar tölvu- og upplýsingatækninnar í grunnskólum 

þá kemur upp í hugann hugsunin um að nýta  möguleika tækninnar fyrir námsgreinina 

hönnun og smíði.  

Notkun tölvu- og upplýsingatækninnar í kennslu veitir nemendum möguleika á að nýta 

fjölbreyttar aðferðir við  verkefnaleit og það sama á við um notkun forrita fyrir hönnun. 

Tæknin auðveldar t.d. gerð og kennslu samþættra verkefna í hönnun og smíði. Til eru margar 

leiðir sem stuðla að samþættingu í kennslu og þarf kennarinn að vera óhræddur að prófa sig 

áfram og vera opinn fyrir nýjungum. Samþætting býður upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir 

sem kennarinn getur nýtt sér og aðlagað að ólíku getustigi nemendanna.  

Í samþættu námi öðlast nemendur aukinn þroska þar sem samskipti og samvinna verða 

fjölbreyttari. Nemendur fá tækifæri til að koma áherslum sínum á framfæri og setja verkefni 

sín fram í tölvutæku formi. Til dæmis er auðvelt útbúa kennslumyndband með snjallsíma, 

sem og stafræna ferilmöppu en með því gefst nemandanum færi á að setja á vef skólans þau 

verkefni sem hann hefur hannað og lokið við. Nemendur geta notað tölvur til að finna 

verkefni og kennarinn getur nýtt skjávarpa til að miðla kennsluefni og vakið upp umræður 

um smíðatengt efni á vefnum og sett inn leiðbeiningar á framkvæmd verklegrar kennslu 

(Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

3.1 Aukin samvinna kennara 

Rannsókn Brynjars Ólafssonar og Gísla Þorsteinssonar (2010) sýndi að kennarar og nemendur 

í hönnun og smíði reyna lítið að afla sér upplýsinga og nemendur setja sér ekki viðeigandi 

viðmið heldur treysta þeir kennaranum og fyrri reynslu. Kennararnir telja nauðsynlegt að 

setja ákveðnari kröfur um notkun upplýsingatækninnar fyrir hönnun og smíði í Aðalnámskrá 

grunnskóla en líta líka svo á að leiðbeina þurfi kennurum um þessi efni. 

Nauðsynlegt er að styrkja samstarf hönnunar- og smíðakennara og skapa vettvang til að 

þeir geti miðlað reynslu sinni til annarra kennara. Hægt er að veita kennurum tækifæri til að 

nýta sérþekkingu hvers annars og nýta fjölbreyttan þekkingargrunn gamalreyndra kennara.  

Samvinna er leið fyrir kennara til að deila þekkingu á milli sín og til nemenda og þróa 

saman nýjar kennsluaðferðir og ný námsgögn (Thousand, Villa og Nevin, 2006). Eins og áður 

hefur komið fram hefur  námsefni í hönnun og smíði verið af skornum skammti en 

námsefnisgerð getur verið krefjandi þar sem hún þarf að standast gæðakröfur og 

samræmast markmiðum aðalnámskrár. Því væri hagræðing í því að kennarar gætu þannig  
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samnýtt krafta sína og verið með aðgang að vefsíðu þar sem þeir hefðu  möguleika á því að 

deila hugmyndum og kennsluefni í hönnun og smíði. 

3.2 Notkun námskrárinnar  

Samkvæmt Van den Akker (2003) er námskrárnotkun skilgreind út frá  þremur þrepum. 

Fyrsta þrepið má telja útgefna og yfirlýsta námskrá þar sem talað er um þau markmið sem 

þarf að uppfylla til að ná árangri í námi og kennslu (e. intended curriculum). Í öðru þrepinu er 

birting á túlkun og útfærslu kennarans á aðalnámskránni í skólanámskrá sem hann semur 

fyrir eigin kennslu. Skólanámskráin inniheldur þær áherslur sem skólinn vill nýta (e. 

implemented curriculum). Þriðja þrep námskrárinnar felur í sér skráningu eða mat á því sem 

hefur áunnist eða þeim markmiðum sem tekist hefur að ná fram. Í þessu mati birtist sú 

reynsla, færni og þekking sem nemandinn hefur öðlast og framfarir hans  (e. attained 

curriculum).  

Rannsókn Grey og McGregor (1991) á inntaki námsskráa fyrir list- og verkgreinakennara í 

Kanada sýndi að kennslan er ekki í beinum tengslum við þá námskrá sem liggur fyrir en 21 

kennari tóku þátt í rannsókninni. Talið er að verkgreinakennarar fari oftast aðrar leiðir í 

kennslu en þær sem opinber námskrá leggur áherslu á. Framboð námsefnis er af skornum 

skammti innan verkgreinasviða og kennslan er ekki eins í öllum skólum. Það vantar meira 

svigrúm til fjölbreyttara viðfangsefnavinnu í kennslu og það virðist sem list- og 

verkgreinakennarar nýti ekki það svigrúm sem þeir hafa í ríkara mæli en aðrar greinar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

Samkvæmt rannsókn Brynjars Ólafssonar og Gísla Þorsteinssonar (2010) eru íslenskir 

hönnunar- og smíðakennarar duglegir að þróa skólanámskrá sem byggir á Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þeir styðast við hana þegar undirbúningur á  kennslu stendur yfir og þau 97%, 

sem notast við hana að mestu, nota hana þegar kennsla byrjar að hausti þegar þeir undirbúa 

vetrastarfið er undirbúið. Margir nota hana líka við undirbúning sérhverrar annar. 

Aðalnámskráin er mikilvæg og má jafnvel með vissum léttleika kalla hana ,,biblíu“ kennarans. 

Hún leiðbeinir þeim um hvernig þeir eigi að vinna að kennslu sinni og hjálpar kennurum að 

skoða og takast á við ný markmið. 

3.3 Upplýsingatæknin og þróun kennsluhátta  

Tölvu- og upplýsingatæknin er orðinn mikilvægur þáttur í íslensku skólastarfi og tölvueign 

nemenda orðin almenn. Margir skólar nýta sér þessa tækni fyrir nám og kennslu og kenna 

nemendum notkun hennar þeim til hagsbóta í náminu. Upplýsingatæknin á sér hinsvegar 

ekki ýkja langa sögu sem námsgrein í íslenskum grunnskólum og framan af voru tölvur helst 

notaðar sem vinnutæki kennara. Árið 1989 lét Menntamálaráðuneytið kanna tölvunotkun í 
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grunnskólum um allt land (Kristín Jónsdóttir, 1989). Í úrtaki voru 217 skólar og af þeim voru 

132 skólar sem voru ekki með tölvur fyrir kennarana. Aðgangur nemenda að tölvum var 

almennt lítill en ein eða engin tölva var ætluð nemendum í 126 skólum. 

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) á notkun námsefnis á miðstigi í 12 grunnskólum 

og 20 bekkjardeildum sýnir að tölvunotkun í grunnskólum, fyrst eftir að tölvur koma á 

markaðinn, var lítil. Af 667 kennslustundum var hugbúnaður notaður í sex þeirra. Þá voru 

kennarar spurðir hversu oft þeir notuðu tölvu í kennslu og sögðu 22% þeirra að þeir hefðu 

notað tölvu í kennslu. 

Við undirbúning aðalnámskrár sem var gefin út árið 1999 var gerð rannsókn á meðal 

skólastjóra í öllum grunnskólum landsins (Jóhann Ásmundsson, 1997). Niðurstaðan leiddi í 

ljós að tölvuaðgengi var meira en áður og sögðu 72% skólastjórnenda að tölvur væru nýttar í 

kennslu og 80% sögðu að skólinn væri nettengdur, netið væri bara nýtt í 27% í kennslu 

(Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir). 

Árið 2005 lét Reykjavíkurborg gera viðamikla rannsókn á tölvunotkun í grunnskólum í 

Reykjavík (Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Sóley Valdimarsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 

2005).  Vettvangsathuganir leiddu í ljós að tölvunotkun væri fátíð í almennum 

kennslustundum og í 90% tilvika notuðu nemendur ekki tölvu. Tölvurnar voru helst notaðar í 

kennslustundum í tölvunotkun, upplýsingamennt og í list-og verkgreinum. 

Um aldamótin 2000 voru tölvur í íslenskum grunnskólum flestar nettengdar. Ár ið 1998 

voru 60% tölva í grunnskólum nettengdar en árið 2002 var það hlutfall orðið 100% (Sólveig 

Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Pálsdóttir, 2014, bls. 285). Snjallsímar og 

spjaldtölvur héldu innreið sína síðar og hefur sú tækni nánast yfirtekið tilveru nemenda og 

kennara utan skóla. Þegar litið er á tölvumál í grunnskólum vekur það athygli hversu hægt 

hefur gengið að innleiða tölvutæknina en í leiðinni hefur sú framþróun vakið mikinn áhuga 

og hversu oft breyting á sér stað í þessum efnum (Hrefna Arnardóttir, 2007).  

Viðamikil rannsókn á starfsháttum í 20 grunnskólum á Íslandi (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014) dregur fram hefðir í grunnskólastarfinu og gefur ýmsar vísbendingar um hugsanlegar 

breytingar hvað þær varðar. Þegar minnst er á þátt upplýsingatækni í starfi skólanna er horft 

aftur til þess tíma þegar innleiðing á tölvum hófst í íslenskum grunnskólum og er vísað til 

helstu rannsókna um þann þátt í skólastarfinu síðustu áratugi. Líkt og í vettvangsathugunum 

frá 2005 var tölvunotkun innan skólanna heldur lítil. Helst voru tölvurnar notaðar hjá 5. -10. 

bekk við úrvinnslu verkefna eða í sýnikennslu. Aðgengi að tölvum var víða takmarkað og 

skjávarpar voru ekki nema í helmingi kennslustofa að meðaltali. Þá sögðust 67% kennara 

nýta upplýsingatækni við undirbúning kennslu, einu sinni í viku eða oftar.  
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Í stefnumiðun stjórnvalda og í allri kennaramenntun er mikil áhersla lögð á 

upplýsingatækni og miðlun og þau tækifæri sem þar gefast(Sólveig Jakobsdóttir, Torfi 

Hjartarson og Bergþóra Pálsdóttir, 2014; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir að til námsgagna teljist það efni sem 

notað er í þeim tilgangi að ná fram markmiðum í námi og kennslu. Þar er nefnt að námsgögn 

skuli vera fjölbreytt og vönduð og taka skuli mið af nýrri þekkingu á sviði menntunar og 

kennslufræða. Þegar námsgögn eru valin til notkunar í grunnskólum þurfa þau að höfða til 

nemenda, vekja áhuga og vera aðlaðandi og skýr því þau gegna mikilvægu hlutverki til að ná 

markmiðum í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Þau viðmið sem skólinn þarf að huga að er samfélagþróunin með tilliti til notkunar þeirrar 

nýju tækni sem býðst hverju sinni. Menntamálastofnun leitast við að bjóða námsefni handa 

skólum í stafrænu formi af ýmsum toga og leitast menntastofnanir á háskólastigi við að búa 

háskólakennaranema undir að nýta slíkt tölvutækt námsefni í námi og kennslu (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Mikilvægt er að kennarinn vandi val sitt þegar kemur að því að velja 

viðeigandi námsefni fyrir nemendur. Hann þarf einnig að geta skoðað það á gagnrýnan hátt.  

Samkvæmt rannsókn Brynjars Ólafssonar og Gísla Þorsteinssonar (2010) nota íslenskir 

hönnunar- og smíðakennarar sjaldan tölvur eða forrit sem kennsluaðferð. Þeir virðast ekki 

vera búnir að nútímavæða kennsluna. Það gæti verið gild ástæða fyrir þessu. Er kannski erfitt 

fyrir kennara að fara út fyrir kennslurammann sem þeir hafi vanist í gegun árin og eiga erfitt 

með að breyta til og reyna eitthvað nýtt í kennslustundum hjá sér, eins og að nota til dæmis 

tölvur. Einnig gæti verið skortur á  kunnátta kennara í upplýsingatækni  eða vöntun  á tölvum 

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

eru ekki notaðar meira í kennslu en raun ber vitni. Þar gæti verið um að ræða 

kennslufræðilega þætti, skort á gagnvirkni, lítið fé fari til skólanna og einnig gæti verið að 

halda sig í sama farinu  hafi eitthvað um það að segja í þessum málum (Hrefna Arnardóttir, 

2007). Í rannsókn sem Reykjavíkurborg lét gera árið 2014 töldu foreldrar skort vera á tölvum 

og vanta betri aðstöðu fyrir verklega greinar (Reykjavíkurborg, 2014). 

List- og verkgreinakennurum í grunnskólum getur reynst erfitt að finna námsefni við hæfi 

sem uppfyllir markmið aðalnámskrár. Því væri því hentugt ef  list- og verkgreinakennarar í 

grunnskólum gætu nýtt sér gagnagrunn til að styðjast við í sinni kennslu. Ætla má því að 

gagnvirk vefsíða höfundar, sem gerð er með það að leiðarljósi að halda utan um slíkan 

gagnagrunn, geti hjálpað þeim að finna áhugaverð verkefni fyrir nemendur og auðveldað 

starf þeirra. Gert er ráð fyrir að þar sé hægt að nálgast verkefni fyrir nemendur með 

viðeigandi kennsluáætlunum sem eru tilbúin fyrir kennslu. Notkun slíks gagnabanka fæli líka í 

sér tímasparnað fyrir kennara og myndi auka samskipti og samvinnu við aðra kennara. 
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Auðvelt aðgengi kennarans og nemenda að nýjum og gömlum verkefnum getur gefið 

þeim aukin tækifæri finna áhugaverð verkefni, upp á eigin spýtur, samkvæmt áhugasviði 

hvers og eins. Margir skólar eiga líka spjaldtölvur fyrir nemendur sem auðveldar aðgengi 

þeirra að veflægum verkefnabönkum. Cox (2013) nefnir að í rannsóknum síðustu 40 ára á 

notkun upplýsingatækni í skólastarfi komi fram að notkun nemenda og kennara hefur verið 

bundin við takmarkað úrval á tölvubúnaði. Þá kemur fram nýting upplýsingatækninnar við 

leit að viðfangsefnum fyrir nemendur er aukast og notkun hefðbundins námsefnis að minnka 

í hefðbundnu skólastarfi. Cox nefnir líka að margir stefnumótandi aðilar átti sig nú á því 

hversu mikilvæg upplýsingatæknin er fyrir skólastarf.  

Á Íslandi er aðgengi kennara og nemenda að ásættanlegum tækjabúnaði almennt gott í 

skólum landsins, þó oft skorti faglega forystu innan skólanna um stafræna efnisöflun, 

úrvinnslu og miðlun (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Pálsdóttir, 2014).  

Reykjavíkurborg gaf út skýrslu  (2015) þar sem starfshópur var fengið til að skoða hvernig 

hægt væri að byggja upp og styðja við notkun snjalltækja í skólastarfi. Komið hefur þar fram 

að skólinn sé stafrænt umhverfi og að nemendur hafi stöðugan aðgang að námi með tækjum 

sem hver nemandi getur aðlagað að þörfum sínum. Tæknin styður við samþættingu 

fjölbreytts og skapandi skólastarfs. Kennarar eiga þann kost að fylgjast með nýjungum í 

upplýsingatækni og þar með að efla og styðja við þróunarstarf í skólanum. Aukin 

snjalltækjanotkun í skólastarfi tekur stöðugum breytingum í námi og kennsluumhverfi. Ef 

tæknin á að virka í skólastarfi er nauðsynlegt að hafa þekkingu á tengdri kennslufræði og 

þeim möguleikum sem tæknin býður upp á (Reykjarvíkurborg, 2015). 

Mikil þróun á sér stað í tæknivæðingu skólanna og því er mikilvægt að skólasamfélagið 

sofi ekki á verðinum  og haldi sér í takti við þær. 
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4 Nám með vísun í reynsluheim nemenda 

Fjölbreytni í skólastarfi er lykilatriði þegar kemur að vali nemenda á viðfangsefnum. List- og 

verkgreinar eru góður vettvangur fyrir nemendur til að læra og þroska með sér þá hæfni sem 

nútímasamfélög kalla í auknu mæli eftir. Mikilvægt er rækta með nemendum skapandi 

hugsun, samvinnuhæfni og frumkvæði. Efling list og-verkgreina eykur fjölbreytni í 

menntakerfinu sem er ávísun á að nemendur nái almennt meiri árangri í námi og komi betur 

undirbúnir út í samfélagið.  

Skólinn er samfélag þar nemendur og kennarar deila reynslu sinni og upplifunum. Nám í 

list- og verkgreinum styrkir verkfærni nemenda og örvar í leiðinni ímyndunaraflið sem er 

undirstöðuþáttur í eflingu sköpunargáfunnar. Mikilvægt er að kennarinn skapi réttar 

vinnuaðstæður í skólastofunni að svo hann og nemendur geti unnið saman að því að byggja 

upp hvetjandi námsumhverfi sem skapar löngun hjá nemendum til að vinna að þeim 

verkefnum sem lögð eru fram (Eisner, 2002). 

4.1 Litið í smiðju hugsmíðahyggjunnar 

Kenningar hugsmíðahyggjunnar gætu stutt við og auðgað skilning kennarans á mikilvægi þess 

að gefa nemendum sveigjanleika til sköpunar og tækifæri til að nýta reynsluheim sinn við 

þróun og gerð verkefna.  

Hugsmíðahyggjan byggir á hugmyndinni um að nám sé afleiðing af lífsreynslu hvers 

einstaklings. Út frá sjónarhorni hugsmíðahyggjunnar þarf nemandinn að vera virkur og nýta 

reynsluheim sinn í náminu. Hann á ekki einungis að taka á móti upplýsingum, sem sumar 

hafa jafnvel litla eða enga tenginu við reynslu hans. Nemandinn tekur á móti nýjum 

upplýsingum og leggur í þær merkingu og tengir við fyrri þekkingu sína. Með stuðningi 

kennarans ætti nemandinn að geta þróað með sér uppbyggilega gagnrýna hugsun sem eykur 

á virkni hans í náminu. Mikilvægt er að nemandinn setji sér sjálfur markmið og að rólegt 

andrúmsloft ríki í námsumhverfi hans og að það sé hvetjandi fyrir hann (Jonassen, David, 

Campbell og Davidson, 1994). 

Þeir sem eru hliðhollir kenningum hugsmíðahyggjunnar vilja að nemendur nýti 

reynsluheim sinn þegar kemur að verkefnavinnu. Þeir eiga að kanna sína eigin þekkingu og 

reynslu og nýta hana við útfærslu verkefna í gegnum umræður og samstarf við kennarann. 

Hugsmíðahyggjan tengist kenningum margra fræðimanna, svo sem uppbyggingarstefnu 

Piaget og vitsmunakenningu Vygotsky. Samkvæmt Jean Piaget felur hugsmíðahyggjan í sér að 

einstaklingar séu virkir í að kanna umhverfi sitt og auka þannig þekkingu sína.  
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Vygotsky þróaði ásamt öðrum sálfræðingum vitsmunakenninguna sem einnig er nefnd 

félagsmenningarkenningin. Verk hans snerust um grundvallarhlutverk félagslegra samskipta 

á þróun vitsmunalífisins, með áherslu á samfélagsleg hlutverk. Vygotsky lagði áherslu á það 

hversu nauðsynleg félagsleg samskipti eru til að þróa skipulagða, menningarlega og sálræna 

virkni. Hann taldi að félagslegur þroski kæmi með því að læra í gegnum samskipti en það er 

andstætt kenningum Piaget sem taldi að þroski barna kæmi á undan námi þeirra (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). 

Sú þekking og reynsla sem nemandi býr yfir við upphaf náms hefur mikil áhrif á það 

hvernig hann lærir, en hann tileinkar sér nýja þekkingu og túlkar í ljósi þeirrar þekkingar og 

reynslu sem hann býr yfir (Jonassen, David, Mayes og McAleese, 1993). Við skipulagningu 

náms verður að gera ráð fyrir virkri þátttöku nemenda í uppbyggingu námsefnisins. 

Nemandinn byggir upp námið eftir því hvar áhugasvið hans liggur og sér þannig tilgang með 

verkefninu. Hann byggir upp verkefni út frá fyrri þekkingu og öðlast þannig aukna reynslu og 

getu. Mikilvægt er að nemendur fái að sjá árangur námsins á áþreifanlegan hátt.  Verkefni 

sem eru skapandi og tengjast þeirra reynsluheimi er framlag sem er líka þess virði að sýna 

grenndarsamfélaginu. 

4.2 Hlutverk kennarans og mat á námsferlinu 

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni á hlutverk kennarans að vera meira en fræðandi. Hann 

styður nemendur á faglegan hátt og öðlast þannig sjálfur nýja þekkingu með því að vera að 

leiðbeinandi. Hann spyr spurninga sem vekja nemendur til umhugsunar og hvetur þá til 

gagnrýninnar hugsunar og að viðhalda áhuga á viðfangsefninu. 

Kennarar þurfa að kenna nemendum sínum að hugsa á rökrænan hátt í námi sínu og 

byggja á fyrri reynslu, löngunum og áhugamálum. Þetta er gert svo kennarinn skilji 

nemendur sína betur og geti nýtt sér þetta til að auka áhuga nemenda. Dewey taldi að bestu 

kennararnir væru þeir sem skildu eftir varanlega vitsmunalega reynslu hjá nemendum 

(Dewey, 2000). Hann lagði jafnframt mikla áherslu á að góð kennaramenntun myndi skila sér 

í góðri menntun fyrir nemendur. 

Það sem kennarar geta gert í verkefnavinnu er að aðstoða og hvetja nemendur til að vera 

meðvitaðir um nám sitt og tengja þannig vinnubrögð í námsferlinum við árangur þeirra í 

námi. Þegar kennarinn leggur fyrir verkefni verður hann meðal annars að að gæta þess að 

efnið höfði til áhugasviðs nemandans, geri kröfur til þess að hann íhugi vinnulag sitt 

jafnframt sem það byggi á fyrri þekkingu sem nemandinn hefur mótað í námi fyrri ára. 

Þannig kennsla ýtir undir að nemendur verða meðvitaðri um nám sitt og heldur 

fagmennskunni á lofti. 
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Matsaðferðir hugsmíðahyggjunnar eru mikilvægar þáttur í námsferlinu. Aðferðirnar 

byggjast á þeirri hugmynd að hvetja nemendur til umhugsunar og endurskoðunar á þeim 

verkefnum sem þeir eru að takast á við hverju sinni og að skoða þessar hugsanir nemenda 

þegar verkefnið er metið í lok námssins. Mikilvægt að námsumhverfið sé fjölbreytt og 

endurspegli mörg sjónarhorn sem tekið er tillit til við mat á náminu. Námsmat í anda 

hugsmíðahyggjunnar hlýtur þó að vera huglægt að einhverju marki og er þá eðlilegt að matið 

sé fjölbreytt, t.d. að það innihaldi sjálfsmat og jafningjamat (Jonassen, David, Mayes og 

McAleese, 1993). 
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5 Um uppbyggingu verkefnasafnsins á vefnum 

Vefsíðan (smidaverkefni.life) gerir kennurum kleift að vinna saman að gerð og þróun 

verkefna fyrir grunnskólann og vista þau á vefsvæði hennar. Auk þess er fjallað um 

eftirfarandi þætti er tengjast námsgreininni hönnun og smíði: hönnun, námsmat, krækjur, 

heimaverkefni og í einni krækjunni er fjallað um hugsmíðakenninguna. Á síðunni er einnig 

sérstakur umræðuvettvangur.  

Verkefnasafnið samanstendur af verkefnum fyrir nemendur frá 1.-10. bekk. Við gerð 

verkefnasafnsins var hugsað út frá reynsluheimi nemenda og höfðað til áhugasviðs þeirra í 

hönnun og smíði. Í hverju verkefni er tilgreint fyrir hvaða aldur það er og hver markmið þess 

eru með hæfnivið úr Aðalnámskrá grunnskóla til hliðsjónar. Fjallað er um innsetningu 

verkefnis og þá er þar með talið hvaða verkfæri og áhöld eigi að nota. Leiðbeiningar með 

myndaferli lýsa hverju verkferli á nákvæman hátt. Hugmyndir að námsmati og gátlista fyrir 

kennara ásamt sjálfsmati fyrir nemendur eru í hverju verkefni.  

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þáttum vefsins: 

5.1 Um námsefnið 

 

 

Mynd 2. Vefsíðan http://smidaverkefni.life/ 

 

http://smidaverkefni.life/
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Á þessari síðu koma fram upplýsingar um höfund verkefnisins og hvar hann starfar. Hægt er 

að senda tölvupóst á höfundinn til að fá aðgang að vefsíðunni. 

Vefsíðan mun innihalda verkefnasafn fyrir alla aldurshópa í grunnskóla þar sem stuðst er 

við kenningar hugsmíðahyggjunnar. Þar hafa verkefnin skírskotun í reynsluheim og áhugasvið 

nemenda og verða sett upp samkvæmt hæfniviðmiðum Aðalnámskrá grunnskóla. 

Notkun vefsins á að auðvelda kennurum og nemendum grunnskólans að afla sér 

hugmynda fyrir verkefnavinnu í smíði. Vefurinn inniheldur verkefnasafn í PDF formi undir 

slóðinni http://smidaverkefni.life/ Hann byggir á Word-Press kerfinu sem auðveldar hönnun 

vefsíðna fyrir leikmenn sem eru ekki sérfræðingar á sviði upplýsingamenntunar. Þetta þýðir 

að fleiri kennarar geta síðar fengið aðgang og sett inn þau verkefni sem höfða til 

reynsluheims nemenda þeirra og ganga vel. Jafnframt geta þeir bloggað um eðli þessara 

verkefna og hvernig gengur að vinna þau í smíðastofunni með nemendum.   

5.2 Verkefnin, uppbygging þeirra og aldursáherslur  

Reynt er að hafa uppbyggingu námsefnisins í anda hugsmíðahyggjunnar þar sem byggt er á 

því að nemandinn sé virkur í námi sínu. Nemandi fær því ekki einungis verkefnin beint upp  í 

hendurnar heldur þarf hann að taka virkan þátt í útfærslu þeirra. Aldursáherslur 

verkefnasafnsins eru frá 1.-10. bekk í grunnskóla: 

• Verkefni fyrir 1.-4. bekk: Verkefni 1. Stafrófið á nöglum, 2. Lyklastandur, 3. Torfbær. 

• Verkefni fyrir 5.-7. bekk: Verkefni 4. Bangsarúm, 5. Krítartafla, 6. Púsluspil,  

7. Bókastandur. 

• Verkefni fyrir 8.-10. bekk: 8. Hilla, 9. Leikfang fyrir 1-3 ára, 10. Pennastokkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Hér sést hvernig hægt er að ræða hvert verkefni fyrir sig. Fyrst er valinn aldurshópur 

í felliglugganum. 
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Hér er sýndur vettvangur umræðunnar á vefsíðunni þar sem hægt er að ræða um ágæti 

verkefnisins eða spyrja eiganda vefsíðunnar um ráð um einhverja þætti verkefnisins. Einnig 

gefst færi á er að koma með hugmyndir að annarri útfærslu. Hægra megin á síðunni eru 

sýndir mismunandi flokkar fyrir 1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. bekk. Þarna er hægt að haka 

við aldursflokk og velja þannig umræður.  

5.3 Hönnun 

Hönnun er einn af þáttum verkefnasafnsins og hér er lögð áhersla á að nemandinn byggi á 

hönnunarferlinu við mótun og gerð verkefnanna. Nemandi velur sér verkefni við hæfi með 

hjálp kennarans og þróar það áfram og gerir að sínu. Þegar hönnun smíðahluta fer fram 

verður að hafa til hliðsjónar hvers konar grip á að hanna og hver er tilgangur hönnunarinnar. 

Fyrst er að afla sér upplýsinga er tengjast hönnun verkefnisins. Síðan er hægt að 

safna hugmyndum að úfærslum og velja eina þeirra. Teikna þarf margar skissur og athuga 

hvort það séu einhverjar hindranir í hönnunarferlinu sem þarf að yfirstíga. Sýna þarf 

kennaranum hugmyndirnar og sjá hvort þær eru framkvæmanlegar. Þegar þessari 

undirbúningsvinnu er lokið þá er framkvæmd hafin á verkefninu. Vinnuferlið gæti því verið 

að kennarinn prentar út verkefnablað og finnur til verkfæri og efnivið en nemandinn (Finney, 

Chapman og Horsler, 2004): 

• Velur útfærslu. 

• Leitar sér upplýsinga. 

• Hannar og teiknar útgáfu af verkefninu. 

• Vinnur verkefnið með aðstoð kennara. 

• Metur vinnu sína. 

5.4 Námsmat 

Undir þessarri krækju má finna stutta ymfjöllun og tillögur að námsmati. Námsmat er til að 

afla vitneskju um árangur í skóla, hvernig nemanda eða hópum gangi að ná settum 

markmiðum í námi. Námsmat á að veita upplýsingar til nemenda og foreldra þeirra, kennara, 

viðtökuskólum og skólayfirvöldum um gengi nemenda í skóla til að hægt sé að skipuleggja 

nám með matið að leiðarljósi. Allt námsmat þarf að vera þannig að það meti það sem meta 

þarf á áreiðanlegan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Leiðsagnarmat í námi hentar vel í hönnun og smíði. Tilgangurinn með leiðsagnarmati er 

fyrst og fremst að styðja við nemendur í námi, stuðla að betri námsárangri með því að 

upplýsa þá um gang mála. Foreldrar fá jafnframt upplýsingar um námsmat nemenda (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir (2011). Megintilgangur leiðsagnarmats er sá að niðurstöður matsins séu 

notaðar til að skipuleggja áframhaldandi nám og vera leiðarvísir fyrir nemendur um gang 
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mála, hvort þeim gengur vel eða ekki, og taka ákvarðanir um hvernig námið er skipulagt fyrir 

nemendann í framhaldinu. Leiðasagnarmat á að vera fólgið í því að meta stöðu nemendans 

og koma til móts við hann á sem bestan hátt og veita nemendum tækifæri til að fá kennslu 

við hæfi (Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011).  

5.5 Heimaverkefni  

Hér geta kennarar fundið hugmyndir að tilhögun heimanáms. Í námsefninu er gert ráð fyrir 

að nemendur geti skilað inn verklýsingum af vinnsluferli þess verkefnisins sem þau eru að 

vinna að inn á google classroom (https://classroom.google.com/h). Einnig geta þeir unnið 

heimaverkefni með því að leita að hugmyndum og vista þær inn á google classroom og síðan 

sýnt kennara þær hugmyndir í kennslustund. 

Þá er einnig hægt að vinna hugmyndavinnu heima með því að hanna og teikna og skila 

því inn til kennara í kennslustund og halda hugmyndavinnunni áfram með aðstoð frá 

smíðakennaranum með útfærslu og efnivið. Nemandinn getur unnið margvísleg verkefni 

heima eins og að: 

• rannsaka og skilgreina efni í umhverfi sínu. 

• leita að uppsprettum hugmynda í umhverfi sínu. 

• hanna hlut í samvinnu við aðstandendur sína. 

• teikna upp hugmyndir. 

• athuga notagildi hluta og prófa þá. 

5.6 Krækjur  

Krækjur eru efst á einni stikunni á vefsíðunni þar sem eru verkefni sem nemendur í hönnun 

og smíði við Háskóla Íslands hafa samið og gætu gagnast starfandi kennurum. 

5.7 Hugsmíðahyggjan 

Undir krækjunni um hugsmíðahyggjuna má finna útlistun fyrir kennara. Hún byggir á 

hugmyndinni um að nám sé afleiðing af lífsreynslu hvers einstaklings. Nemandinn tekur á 

móti upplýsingum og þróar þær út frá fyrri þekkingu sinni og á grundvelli nýrra upplýsinga. 

Með stuðningi kennarans ætti nemandinn að geta þróað með sér jákvæða gagnrýna hugsun, 

þegar hann er orðin virkur í námi sínu. Námsumhverfið þarf að vera auðugt og hvetjandi. 

Mikilvægt er að nemandinn setji sér markmið sjálfur og námsumhverfið sé afslappandi en í 

senn hvetjandi fyrir nemandann (Jonassen, David, Campbell og Davidson, 1994). 
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5.8 Umræður 

Umræðuþráður sem er á vefsíðunni fyrir þá sem vilja hafa samskipti um verkefnin sem þar er 

að finna. Þar er líka grundvöllur fyrir umræður og ný verkefni sem tengjast kennslu í hönnun 

og smíði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Hér sést hvernig nýtt umræðuefni er sett inn 
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6 Tenging verkefnisins við aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir fela í sér að 

nemendur öðlist framtíðarsýn ásamt getu og vilja til að hafa áhrif í samfélaginu með þátttöku 

sinni. Hvert námssviðs skal leggja mat á hæfni nemenda út frá áhersluþáttum grunnskólalaga 

og grunnþáttum í menntun þegar nám nemenda er metið við lok grunnskóla. Slík hæfni 

nefnist lykilhæfni og lýsir þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná í gegnum nám sitt (Mennta 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Áherslur verkefnanna sem gerð verða tengjast almennum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla í hönnun og smíði. Höfundur mun safna verkefnum sem ætlað er að höfða til 

allra aldurshópa í grunnskólum og styðjast við kenningar hugsmíðahyggjunnar, þar sem 

verkefnin hafa skírskotun til áhugasviðs ungs fólks. Jafnframt er verkefninu ætlað að efla 

upplýsinga og miðlalæsi sem er einnig áhersla í Aðalnámskrá grunnskóla. Mikilvægt er 

jafnframt að skapa sveigjanleika fyrir þessar áherslur með réttum kennsluaðferðum.  

6.1 Upplýsinga- og miðlalæsi 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er talið að upplýsinga- og tæknimennt sé til þess fallin 

að efla upplýsinga- og miðlalæsi hjá nemendum og hjálpa þeim að tileinka sér góða 

tæknifærni og tæknilæsi (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). Með upplýsingatækni 

geta nemendur öðlast færni í að afla sér upplýsinga við upphaf verkefnis með sjálfstæði og 

sköpun í fyrirrúmi. Í aðalnámskrá er talið að tæknifærni feli í sér að geta nýtt sér ýmsa tækni, 

tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir, en tæknilæsi felst í því að nýta tæknibúnað sem 

er til á hverjum stað og leita  sér þekkingar og miðla henni. Upplýsingalæsi er til þess fallið að 

afla sér upplýsinga til að flokka og vinna úr á gagnrýnan og skapandi hátt, þar með talið er 

miðlalæsi sem felur í sér hæfni til að greina, ná í, meta og búa til skilaboð í tölvutæku formi. 

Við lok grunnskólans er gert ráð fyrir að nemendur hafi öðlast víðtæka hæfni á sviði 

upplýsinga- og miðlalæsis (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Hugmyndir um upplýsinga- og miðlalæsi verða felldar inn í verkefnin með það að 

markmiði að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og gera nemendur virkari í námi.  Virkni 

nemenda eykst þegar þeir bera ábyrgð á eigin námsframvindu, sýna hæfni í vinnubrögðum, 

bæði í lausn einstaklingsverkefna og í hópvinnu (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið að því að samþætta sem flestar námsgreinar og 

námssvið. Þá er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum tækni og aðferðir við að afla sér 

upplýsinga, úrvinnslu verkefna, sköpun og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám.  

Upplýsingarver styður alla þessa þætti og samsvarar sér í því lykilhlutverki að efla upplýsinga- 
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og tæknilæsi, stuðla að fjölbrettum kennsluháttum og bæta aðgengi allra að námi við sitt 

hæfi. Nemendur fá örvun í sjálfstæðum vinnubrögðum, læra að afla sér þekkingar, vega hana 

og meta, skapa eitthvað nýtt sem hægt er að umbreyta og miðla áfram á sem fjölbreyttasta 

hátt (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Nemendur þurfa að kunna að nýta sér tæknina, átta sig á hvað hún gengur út á, hvert sé 

eðli hennar og uppbygging (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Samvinna er mikilvæg á milli námsgreina til að nemendur fái að njóta sín í verklegri vinnu 

sem stuðlar að sjálfstæði þeirra og ánægju með afrakstur vinnu sinnar. Þegar ný þekking er 

komin á veg er tilvalið að afla sér meiri þekkingar og tileinka sér þá hæfni sem krafist er 

hverju sinni. 

Í upplýsinga- og tæknimennt er lögð mikil áhersla á þverfaglega samvinnu við aðrar 

námsgreinar. Þegar um samþætt nám er að ræða er mikilvægt að allir sem koma að 

kennslunni sinni námsmati. Hæfniviðmiðin eru sá grundvöllur sem kennsluhættir og 

námsmat byggist á. Mikilvægt er að námsmatið sé alhliða, það nái til allra færniþátta, 

endurspegli hæfniviðmiðin og viðfangsefni verkefnis eða náms. Námsmat þarf að vera 

fjölbreytt og byggt á virkni nemenda og þeirri afurð sem unnið er með hverju sinni (Mennta 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Mikilvægt er að nemendur fái góða leiðsögn kennara og 

að nemandinn verði sjálfstæður í verki. 

6.2 Kennsluaðferðir sem gætu stutt við verkefnið  

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (Litróf kennsluaðferðanna, 1999) má sjá að eftirfarandi aðferðir 

falla vel að hugmyndum hugsmíðahyggjunnar og gætu nýst verkefninu: 

• Útlistunarkennsla: Hentar vel í kennslu í hönnun og smíði. Þar er kennarinn í hlutverki 

fræðarans og miðlar þekkingu sinni. Hann spyr nemendur þar sem umræður fara af 

stað og aðstoðar þá við að draga ályktanir.  

• Sýnikennsla: Kennarinn sýnir nemendum tiltekin vinnubrögð eða aðferðir en hann þarf 

að vanda sig við útskýringar og ganga út frá því að nemendur viti lítið um 

viðfangsefnið. Kennarinn þarf að leiða nemendur skref fyrir skref í gegnum verkefnið, 

útskýra vel það sem fyrir þá er lagt og nefna öll áhöld og efni sem koma að notum í 

verkefninu. Kennarinn athugar vel hvort nemendur skilji hvert atriði áður en farið er 

að sýna næsta atriði. Gott er að kennarinn hugsi upphátt og tali við sjálfan sig þegar 

sýnikennslan fer fram. Þar fá nemendur að sjá og heyra hvað kennarinn er að glíma við 

á hverju stigi verkefnisins og hvað nemendur þurfi að hafa í huga og varast. 
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• Verklegar æfingar: Góð kennsla í verklegum æfingum byggist á því að blanda saman 

ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim með áhugavekjandi og markvissum hætti. Í 

verklegri kennslu er kennarinn fyrirmynd. Þá er mikilvægt að vinnubrögð, aðferðir, 

umgengni og viðhorf til verkefnisins séu til fyrirmyndar hjá kennaranum. Í verklegri 

kennslu skiptir vinnuaðstaða miklu máli. Uppröðun á borðum og vinnusvæði þarf að 

vera skipulagt, lýsing og loftræsting góð, áhöld sýnileg og aðgengileg. Leiðbeiningar á 

veggjum, vinnuspjöldum eða í aðgengilegum möppum sem auðvelda nemendum að 

vinna upp á eigin spýtur eru mikilvægar.  

Í verklegri kennslu er mikilvægt að hafa góðan vinnuanda og veltur á kennaranum að 

sýna einlægan áhuga á viðfangsefni nemenda og þeim vandamálum sem þeir kunna að 

vera að glíma við. Kennarinn verður líka að sýna það að hann sé tilbúinn að aðstoða ef 

þarf. Endurgjöf í verklegri kennslu verður að vera markviss og stöðug þar sem 

kennarar þurfa nánast stöðugt að láta í ljós mat sitt á úrlausnum nemenda. Hafa 

verður í huga að jafnvægi sé á milli þess að hrósa úrlausnum nemenda, vera 

uppbyggilegur leiðbeinandi og hafa gagnrýnina uppbyggilega. Kjarninn í verklegri 

kennslu liggur í umræðum á milli nemenda og kennara. Byggja þarf umræðurnar á þvi 

að fyrst er rætt um það sem er hrósað fyrir, þá er rýnt í atriði sem betur mega fara og 

loks er samtalinu lokið á uppbyggilegan hátt. 

• Leitaraðferðir: Þegar leitaraðferðum er beitt er takmarkið að nemandinn taki þátt, 

skipuleggi, brjóti heilann og sýni áhuga. Þá þarf að halda sér að verki og sýna öguð og 

fjölbreytt vinnubrögð. 

• Umræðu og spurnaraðferðir: Byggjast á því að kennarinn spyr spurninga og beitir 

öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekið verkefni eða viðfangsefni. 

Markmiðið er að efla áhuga nemenda. Fá þá til að skiptast á skoðunum eða rökræða, 

velta fyrir sér mismunandi verkefnum, vega þau og meta. Að þjálfa nemendur í 

umræðum og að tjá sig, að rökræða og hlusta á aðra er mikilvægt í kennslu í því 

lýðræðislega samfélagi sem grunnskóli er. 

• Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: Nemendur velja sér verkefni sjálfir og ákveða í stórum 

dráttum hvaða aðferðir þeir ætla að nota til að leysa verkefnið. Þar er kennarinn helst 

ráðgjafi og leiðbeinandi.  

6.3 Tillögur að námsmati 

Námsmat er nýtt til að afla vitneskju um árangur nemandans í skóla og hvernig honum eða 

hópnum gangi að ná settum markmiðum í námi. Námsmat er haft að leiðarljósi til að veita 

nemenda og foreldra þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um 

gengi í nemandans í náminu . Allt námsmat þarf að vera þannig að það meti það sem meta 

þarf á áreiðanlegan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Mikilvægt að námsumhverfið sé fjölbreytt og endurspegli mörg sjónarhorn og þá gildir 

það líka um mat á náminu.  

Námsmat sem kallast leiðsagnarmat í námi gæti vel nýst í verklegri námsgrein eins og 

hönnun og smíði. Tilgangurinn er fyrst og fremst að styðja nemendur í námi, stuðla að betri 

árangri þeirra og að upplýsa foreldra um gang mála.  Megintilgangur leiðsagnarmats er sá að 

niðurstöður á matinu séu notaðar til að skipuleggja áframhaldandi nám og vera leiðarvísir 

fyrir nemendur um gang mála, hvort þeim gengur vel eða ekki og taka þá ákvarðanir um 

hvernig námið er skipulagt fyrir þá í framhaldinu. Niðurstöður matsins er leiðarvísir fyrir 

kennara til að styðja nemendur í námi til að ná betri árangri. Skapa þarf námsumhverfi sem 

hentar hverjum og einum nemenda svo að hann fái tækifæri að læra í því umhverfi sem 

hentar honum, eftir bestu getu skólans. Leiðasagnarmat á að vera fólgið í því að meta stöðu 

nemenda og koma til móts við hann á sem bestan hátt og veita nemendum tækifæri að fá 

kennslu við hæfi (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Námsmatsformin sem eru í verkefnasafninu eru höfð til hliðsjónar og geta tekið 

breytingum ef þess þarf. Fyrst eru form fyrir nemendur í sjálfsmati, þar sem námsmat fer 

fram hjá þeim sjálfum um gengi þeirra í verkefninu. Þá er gátlisti fyrir kennara sem 

samanstendur af spurningum sem eru líkar þeim sem er í sjálfsmati nemenda. 

6.3.1 Sjálfsmat nemenda 

Dags:____________________________________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Bekkur:__________________________________________________________________ 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 
öðru sem ég nota í 

smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         
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Hvernig fannst þér 

verkefnið? 

    

 
Tafla 1: Sjálfsmat nemenda 
 

6.3.2 Gátlisti kennara fyrir námsmat í hönnun og smíði. 

 

Dags:____________________________________________________________________ 

Nafn:____________________________________________________________________ 

Bekkur:__________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 
smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Tafla 2: Gátlisti kennara 

 
Athugasemdir: 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7 Umræða og lokaorð 

Þegar höfundur hóf nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2013 með hönnun og 

smíði sem kjörsvið þá var það hluti af náminu að hanna verkefni fyrir mismunandi aldursstig 

grunnskólans til að nýta í vettvangsnáminu. Oft reyndist erfitt að finna áhugaverðar  

hugmyndir. Þrátt fyrir leiðsögn kennarans í kennslufræði greinarinnar um verkefni fyrir 

mismunandi aldursstig þá vantaði meiri fjölbreytni og að verkefnin væru í takt við reynslu 

nemenda. Þegar líða tók á námið fór höfundur að íhuga hvernig hægt væri að létta undir hjá 

kennurum í hönnun og smíði sem vantaði reynslu eða menntun er tengdist smíðakennslu.  

Í upphafi verkefnisins voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem voru:  

1. Hvernig gæti námsefni í hönnun og smíði sem vísar til reynsluheims nemenda og 

áhugasviðs litið út?  

2. Hvernig er hægt að nýta tölvu- og upplýsingatæknina til að auðvelda samstarf 

hönnunar- og smíðakennara og skapa vettvang fyrir sameiginlega þróun verkefna?  

Segja má að svarið við þessum spurningum felist í framsetningu verkefnisins og veflægri 

staðsetningu þess. Með upplýsinga- og tölvutækninni hefur höfundi tekist að skapa grundvöll 

að samvinnu kennara sem vilja leggja áherslu á að nýta reynsluheim nemenda og byggja 

námið á honum. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að hanna vefsíðu með verkefnum sem vísa í 

reynsluheim og áhugasvið nemenda. Síðu sem auðveldar þeim kennurum leitina sem vantar 

viðfangefni til að glæða kennsluna lífi. Kennarar geta óskað eftir aðgangi hjá höfundi 

síðunnar og bætt inn í verkefnum og þannig verið með til þess að styrkja verkefnakistu 

smíðakennarans . Á forsíðu vefsíðunnar koma fram upplýsingar um framkvæmd.  

 Umræðuvettvangur er á síðunni þar sem kennarar geta bloggað um ágæti verkefnanna 

og gefur þeim færi á að skiptast á upplýsingum, sögum úr smíðastofunni og ýtir undir lifandi  

samskipti.   

Á vefsíðunni er áhersla lögð á mikilvægi hönnunar sem þáttar í náminu og að nemendur í 

hönnun og smíði séu virkir í mótun útlits og uppbyggingu hluta miðað við notkun þeirra. 

Nemendur fá að útfæra verkefnin eftir sínu höfði og fá að láta hugmyndaflugið ráða ferðinni 

með aðstoð smíðakennarans. Á vefnum má hlaða niður hugmyndum að námsmati sem 

kennarar geta notast við. 

 

Námsefni fyrir hönnun og smíði er af skornum skammti. Að búa til námsefni getur verið 

krefjandi ef það á að standast gæðakröfur samtímans og samræmast öllum þeim 

markmiðum sem finnast í Aðalnámskrá grunnskóla. Mikilvægt er að verkefnin séu fjölbreytt  
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en samkvæmt athugunum Ingvars Sigurgeirssonar eru verkefni í list-og verkgreinum oft of 

einhæf (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). Vefurinn gæti leyst þetta vandamál ef vel tekst til um 

samvinnu kennara og kennarar gætu sparað sér mikinn tíma með því að notfæra sér 

vefsíðuna og gagnabankann sem þar er. 

Fyrst til að byrja með verður vefsíðan á frumstigi en mun síðan taka breytingum. Áhersla 

verður á útlitshönnun sem höfðar bæði til nemenda og kennara . Þetta verður gert í samráði 

við aðra kennara og samkvæmt áliti nemenda. 

Mörg verkefnanna bjóða upp á samþættingu við aðrar námsgreinar. Til eru margar leiðir 

að samþættingu í kennslu og þarf kennarinn að vera óhræddur að prófa sig áfram og vera 

opinn fyrir nýjungum. Samþætting býður uppá fjölbreyttar kennsluaðferðir og í kennslu sem 

er líkleg til að höfða til nemenda. Slík samvinna er leið fyrir kennara til að deila þekkingu, 

auka færni og þróa saman nýjar aðferðir og ný námsgögn (Thousand, Villa og Nevin, 2006).  

Uppbygging námsefnisins er í anda hugsmíðahyggjunnar. Kenningar eins og 

hugsmíðahyggja eru ákjósanlegur bakgrunnur fyrir nám sem reynir að nýta áhugasvið 

nemenda og höfða til reynsluheims þeirra. Samkvæmt hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar 

á nemandinn að vera virkur í námi sínu en ekki einungis að taka á móti upplýsingum sem 

hafa litla tenginu við reynslu hans. Smíðakennarar geta aðstoðað og hvatt nemendur til að 

vera meðvitaðir um nám sitt á þennan hátt. 

Þegar kennarinn setur inn verkefni sem höfðar til nemenda verður hann að að gæta þess 

að setja inn vinnuferlið. Þannig er hægt að stuðla að því að nemendur verði meðvitaðir um 

nám sitt og tileinki sér góð vinnubrögð. 

Notkun tölvu- og upplýsingatækninnar fyrir hönnunar- og smíðakennslu er ákjósanleg þar 

sem nemendur geta notað tölvur til að finna ýmsar upplýsingar um verkefni og hönnun. 

Kennarinn getur sýnt verkefni og kennsluefni með skjávarpa og þannig sýnt nemendum ýmis 

verkefni. Notkun tölva gefur líka möguleika á að nemendur vinni heima við verkefnaöflun og 

verkefnalýsingum geta þeir skilað inn á Google classroom (https://classroom.google.com/h) 

eða mentor (mentor.is) eða öðrum kerfum sem allir skólar hafa aðgang að. 

Er það von höfundar þetta verkefni eigi eftir að stuðla að aukinn samvinnu kennara í 

hönnun og smíði. 
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8 Inngangur að verkefnasafninu 

Verkefnasafnið samanstendur af 10 verkefnum fyrir nemendur frá 1.-10. bekk og eru 

aðgengileg á vefsvæðinu. Við val á verkefnunum var stuðst við  hæfniviðmið í hönnun og 

smíði við lok 4., 7. og 10. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla. Hugmyndir af verkefnum fékk 

höfundur við kennslu í grunnskóla í smíði. Þar eru verkefnin hönnuð með það í huga að 

áhugasvið nemenda séu í fyrirrúmi. Kennarar í hönnun og smíði geta notað verkefnin í 

kennslu þar sem kennsluleiðbeiningar eru skriflegar og með myndum til að hjálpa til með 

vinnsluferlið. 

Uppbygging síðunnar er ennþá vinnslustigi en með tímanum mun útlit vefsins verða 

uppfært og meiri áhersla lögð á sjónræna framsetningu. Aðgangur að verkefnasafninu er á 

vefsíðunni.  Þættir á vefnum eru flokkaðir og fyrst á valstikunni er fjallað um námsefnið, þar 

á eftir koma aldurstig verkefna þar sem verkefni eru einnig í PDF formi sem gerir kennurum 

kleift að prenta þau út. Fjallað erum hönnun, námsmat og heimaverkefni sem eru sjaldséð í 

smíði. Hægt er að velja krækjur sem vísa á verkefni sem hafa verið unnin í Háskóla Íslands og  

kennir þar ýmissa grasa. Hugsmíðahyggjan fær umfjöllun á vefnum þar sem verkefnin 

styðjast við kenningar hennar. Í lokin er umræðuþráður þar sem smíðakennarar geta skipst á 

skoðunum um verkefnin og allt sem viðkemur kennslu í smíði. 
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9 Þekkingarþættir til stuðnings kennaranum 

9.1 Um hönnun smíðahluta 

Í námsgreinin hönnun og smíði er meðal annars lögð áhersla á hönnun þar sem nemendur 

læri að nýta sér allskonar efnivið og verkfæri til að auka færni sína og þekkingu á hönnun. Þá 

er lögð áhersla á að nemendur í hönnun og smíði séu virkir í hönnunarferlinu þar sem þeir 

geti mótað útlit og uppbyggingu hluta miðað við notkun þeirra. 

Hönnunarferlinu má skipta í niður eftirfarandi flokka: Upphafspunktur þar sem 

nemendur byrja á því að búa til hönnunartillögu þar sem verklýsing er skrifuð niður og 

teiknaður eru skissur af verkefninu. Valið er úr hugmyndum og þær metnar fyrir framkvæmd. 

Þá eru gerðar áætlanir og framkvæmdir á hugmyndinni þar sem kemur fram 

framleiðsluáætlun ásamt efnisáætlun, verkáætlun og framkvæmd. Þá líður að því að lagt sé 

mat á hönnunarferlið þar sem kennarinn metur ferlið og aðstoðar nemandann að koma 

hugmyndinni sem varð fyrir valinu af stað í verkferill (Finney, Chapman og Horsler, 2004). 

9.2 Notkun upplýsingatækninnar 

Upplýsingatækni í hönnun og smíði gefur mikla möguleika á notkun á tölvum þar sem 

nemendur geta sótt sér fróðleik og hugmyndir um verkefni. Nemendur geti einnig búið til 

kennslumyndband í hönnun og smíði ásamt því að búa sér til stafræna ferilmöppu. Geta þeir 

einnig sótt sér fróðleik á alnetinu ásamt því að leita að hugmyndum fyrir komandi verkefni. 

Kennari hefur þann valkost að fá nemendur til að skila verkefnum í tölvutæku formi, til 

dæmis í gegnum google classroom (https://classroom.google.com/h).  

9.3 Um námsefnið og notkun þess  

Námsefnið á vefsíðunni inniheldur fjölbreytt verkefni fyrir nemendur á öllum aldurstigum í 

grunnskólum. Þar er áhersla lögð á að nemendur fái að taka þátt í hönnunarvinnunni, fái 

tækifæri til að skapa og ákvarða sjálfir útfærslur verkefnanna. Verkefnin á vefsíðunni eru 

þannig uppbyggð að það gefur smíðakennurum tækifæri á að fá hugmyndir og aðlaga 

verkefnin að eigin kennslu. 

Á vefsíðunni eru að finna leiðbeiningar fyrir kennslu hvers verkefnis og myndir sem auðvelda 

vinnu og undirbúning smíðakennarans. Aldurstig  og áætluð tímalengd er tilgreind við hvert 

verkefni. Sett eru upp markmið fyrir hvert verkefni unnin í samræmi við hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla. Á síðunni eru jafnframt hugmyndir um heimavinnu í gegnum 

google classroom (https://classroom.google.com/h). Þá er líka hægt að skila þar inn 
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verkefnalýsingum af hverju verkefni. Kennarinn fær leiðbeiningar um innsetningu hvers 

verkefnis og hvaða áhöld er gott að nota. Námsmathugmyndir fylgja verkefnunum. 

9.3.1 Um vefinn og notkun hans 

Þegar litið er inn á vefsíðuna þá eru þar þættir sem eru flokkaðir og fyrst á valstikunni er 

fjallað um námsefnið, þar á eftir koma aldurstig verkefna þar sem verkefni í PDF formi eru 

geymd og með því að velja verkefni er möguleiki á að prenta út. Fjallað erum hönnun, 

námsmat og heimaverkefni sem eru sjaldséð í smíði en er samt möguleiki. Hægt er að velja 

krækjur sem vísa á verkefni sem hafa verið unnin í Háskóla Íslands og hafa að geyma margar 

góðar hugmyndir. Hugsmíðahyggjan fær umfjöllun á vefnum því að verkefnin eru gerð í anda 

þeirra kenningar. Og í lokin er umræðuþráður þar sem smíðakennarar geta rætt málin um 

verkefnin eða allt sem viðkemur kennslu í smíði. 

9.3.2 Uppbygging námsefnisins 

Uppbygging námsefnisins er í anda hugsmíðahyggjunnar þar sem byggt er á því að 

nemandinn sé virkur í námi sínu og sé ekki einungis að fá verkefnahugmyndir í hendurnar 

heldur þarf nemandinn að taka þátt í að útfæra verkefnin.  

9.3.3 Hvernig skipulegg ég kennsluna? 

Kennarinn undirbýr nemendur sína með því að leggja verkefnið fyrir áður en verkleg vinna 

hefst í kennslustundinni. Þannig  gefst nemendum tækifæri til að vinna að eigin hugmyndum 

og útfærslum.  

9.3.4 Undirbúningur  

Fyrir hverja kennslustund þarf kennarinn að vera búinn að yfirfara verkfærin  og vera tilbúinn 

með þann efnivið sem þarf að nota. Kennarinn hefur lagt fram sýnishorn af verkefnum og 

fundið fram vefsíður sem hann getur nýtt til að varpa á vegg kennslustofunnar.  

9.4 Álitlegar kennsluaðferðir 

Útlistunarkennsla, þar sem kennarinn er í hlutverki fræðarans og miðlar sinni þekkingu og 

spyr nemendur ,þar sem umræður fara af stað og dregnar eru ályktanir. Sýnikennsla, þar sem 

kennarinn sýnir nemendum ákveðin vinnubrögð og aðferðir. Verklegar æfingar byggjast á því 

að kennarinn er fyrirmyndin og mikilvægt að vinnubrögð, aðferðir, umgengni og viðhorf til 

verkefnisins séu til fyrirmyndar. Leitaraðferðir, þar sem nemendur taka þátt í að skipuleggja, 

brjóta heilann og sýna áhuga, halda sér að verki, sýna öguð og fjölbreytt vinnubrögð. 

Umræður, sem byggjast á því að kennarinn spyr spurninga og beitir öðrum aðferðum til að 

skapa umræður um tiltekið verkefni eða viðfangsefni. Sjálfstætt skapandi viðfangsefni, þar 
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sem nemendur velja sér verkefni sjálfir og ákveða í stórum dráttum hvernig best er að leysa 

verkefnið, þar er kennarinn í hlutverki ráðgjafa og leiðbeinanda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

9.4.1 Innsetning verkefna og samvinna kennara 

Kennarinn byrjar á því að útskýra verkefnið og fer yfir efni og áhöld.  

Þar á eftir er lýst hvernig framkvæmd og smíði verkefnisins fer fram með myndum á 

skjávarpa. Kennarinn lýsir því á hvaða formi námsmatið verður og fer yfir markmið 

verkefnisins. Nemendur fá að taka þátt í sjálfsmati og hafa áhrif á lokanámsmatið sem 

kennarinn setur fram.  

9.4.2 Námsmatsfyrirmyndir 

Leiðsagnarmat þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin. Kennarinn og 

nemendur gefa einkunnir í bókstöfum A, B, C og D. 

Leiðasagnarmat á að vera fólgið í því að meta stöðu nemenda og koma til móts við hann 

á sem bestan hátt og veita nemendum tækifæri að fá kennslu við hæfi (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). 

9.4.3 Heimaverkefni  

Nemendur geta skilað inn verklýsingum af vinnsluferli þess verkefnisins sem þau eru að vinna 

að inn á google classroom (https://classroom.google.com/h). Einnig geta þeir unnið 

heimaverkefni með því að leita að hugmyndum og vista þær inn á google classroom 

(https://classroom.google.com/h) og síðan sýnt kennara þær hugmyndir í kennslustund. 

Þá er einnig hægt að vinna hugmyndavinnu heima með því að hanna og teikna og skila 

því inn til kennara í kennslustund og halda áfram þar með hugmyndavinnu með aðstoð frá 

smíðakennaranum varðandi útfærslu og efnivið. Nemandinn getur unnið margvísleg verkefni 

heima eins og að: 

• rannsaka og skilgreina efni í umhverfi sínu. 

• leita að uppsprettum hugmynda í umhverfi sínu. 

• hanna hlut í samvinnu við aðstandendur sína. 

• teikna upp hugmyndir. 

• athuga notagildi hluta og prófa þá. 

9.4.4 Verkefnasafnið 

Verkefnasafnið inniheldur verkefni fyrir 1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. bekk. 

 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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10 Verkefnasafn 
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10.1 Stafrófið á nöglum 

Undirstaða alls náms er að geta lesið sér til gagns og gamans. Lærdómsríkt er að geta dregið 

rétt til stafs og þurfa yngstu nemendur þjálfun í því hvernig stafirnir eru skrifaðir. Margar 

aðferðir eru notaðar til að kenna nemendum að draga rétt til stafs. Í þessu verkefni er unnið 

með samþættingu íslensku og hönnunar og smíði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 2-3 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að nemandi geti lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir 

hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð. 

• Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Geti yfirborðsmeðhöndlað efni með vatnsleysanlegum efnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af stafrófinu og skoða stafina og hvernig þeir eru 

skrifaðir.  
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Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður tilbúnar sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna stafrófið. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

• Kennari útskýrir verkefnið.  

• Hann sýnir nokkrar útgáfur með skjávarpa eða skrifar á töfluna. 

• Kennari sýnir stafinn sinn sem er tilbúið verkefni. 

• Nemendur taka æfingar í skrift með blýanti og blaði. 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið.  

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• MDF 

• Málning 

• Naglar 

• Garn  

• Tússlitir 

• Hamar  

• Pensill 

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar fyrirfram sagaðan MDF kubb. 

• Pússa MDF kubbinn.. 

• Kubburinn málaður. 

• Skrifa stafinn sinn á kubbinn með tússpenna. 

• Negla með nagla eftir aðferðinni sem á að skrifa stafinn.  

• Þræddur er spotti eftir nöglunum með frjálsri aðferð. 
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Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
Kubburinn pússaður 

 

 
Kubburinn málaður                    

 

 
Velja sér staf 
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Stafur og örvar 

 

 
Negla eftir örvunum 

 

 
Spotti þræddur eftir nöglunum 
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Stafrófið og leiðbeiningar í skrift 

 

Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A, B, C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 
öðru sem ég nota í 

smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 

verkefnið? 

    

 
Athugasemdir 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.2 Lyklastandur 

Lyklastandur hefur mikla notkunarmöguleika. Gagnlegt er að geyma alla lykla á sama stað og 

þá er ekki mikil fyrirhöfn að finna þá.  Að nemandi fái að hanna sinn eigin lyklastand eflir 

sköpunarhæfni. 

 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að nemandi geti lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir 

hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð. 

• Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Geti yfirborðsmeðhöndlað efni með vatnsleysanlegum efnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á veraldarvefinn og leita af myndum af lyklastöndum. Einnig eru þeir 

hvattir að kíkja í verslanir sem selja lyklastanda. Hvetja þau til að athuga heima hjá sér hvort 

þar séu lyklastandar og fá þar hugmyndir. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með tilbúnar vefsíður sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna lyklastanda. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Tilbúinn með verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau 

ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

• Kennari útskýrir hvaða notagildi lyklastandur hefur. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og er með tilbúinn lyklastand til 

sýnis. 

• Hugstormað um mögulegar útfærslur. 

• Nemendur skissa upp hugmynd af lyklastandi. 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið. 

 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður 

• Trélím 

• Krókar/hankar 

• Málning 

• Laufsög  

• Tifsög 

• Sandpappír  

• Málningarpenslar 

 

Smíði verkefnisins 

• Nemendur teikna hugmynd af lyklastandi á blað. 

• Teikning yfirfærð á efnivið. 

• Sagað út með laufsög eða tifsög. 

• Efniviðurinn pússaður með sandpappír. 

• Lyklastandurinn málaður. 

• Settir eru krókar á lyklastandinn. 



 

59 

 

 
Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
Sagað út eftir teikningu 

 

 
Málað á verkefnið 

 

 
Setja króka fyrir lykla 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A, B, C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 

smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég  vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið? 

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.3 Torfbær 

Torfbæir eru hluti af sögu okkar hér á Íslandi og er saga þeirra merkileg. Hægt er að fara yfir 

sögu torfbæja á Íslandi og í leiðinni hanna og smíða hillu eða annan skrautmun sem minnir á 

torbæ frá Íslandi. Í verkefninu er unnið með samþættingu samfélagsfræði og hönnunar og 

smíði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Miðstig. 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

• Að nemandi geti lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir 

hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð. 

• Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Geti valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefninu. 

• Geti útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og skoða myndir og leita af sögum af torfbæjum . Einnig eru þeir 

hvattir til að kíkja á söfn og skoða hvort þar séu til sögur af torfbæjum. 
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Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna torfbæi. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir hvað er torfbær og fer yfir sögu hans. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur af netinu með skjávarpa og er tilbúinn með verkefni til 

hliðsjónar og nemendur geti hugstormað um mögulegar útfærslur.  

• Nemendur skissa upp hugmynd af torfbæ með möguleika á útfærslu til að vinna með.  

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið. 

 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður 

• Fura  

• Lakk, málning og olía 

• Trélím 

• Skrúfur 

 

• Laufsög og tifsög 

• Sandpappír  

• Pensill 

• Borvél 

• Bor 

 

Smíði verkefnisins 

• Nemendur fá í hendurnar tilbúnar krossviðarplötur og furu.  

• Teikna á efniviðinn eftir teikningunni sem nemendur hafa hannað. 

• Sagaður er út efniviðurinn með tifsög eða laufsög. 

• Söguð er fura eftir þeirra stærð sem verkefnið krefst. 

• Borað í furuna fyrir kerti ef vill. 

• Pússa stykkin með sandpappír.  

• Mála stykkin. 

• Líma eða skrúfa saman, eins og sýnt er á mynd hér að neðan. 
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Myndir úr vinnuferlinu 
 

 
Hugmynd  af torfbæ teiknuð og klippt út  

 

 
Teikning sett á krossvið og teiknað eftir henni 

 

 
Furan söguð eftir stærð sem hentar 
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Krossviður sagaður út með tifsög 

 

 
Pússað með sandpappír  

 

 
Borað fyrir kerti  
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Málað og límt saman 

Hægt er að skreyta með fjörusteinum eða öðrum skrauti að vild 
 

Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég  vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið? 

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags: ______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.4 Bangsarúm 

Bangsarúm er gamalt og þakklátt verkefni sem hefur verið vinsælt hjá börnum í gegnum 

tíðina. Að nemandi fái að hanna sitt eigið bangsarúm og sauma sinn eigin bangsa eflir 

sköpunarhæfni. Það veitir líka gleði og hamingju að smíða eigin leikföng. Í verkefninu er 

unnið með samþættingu textíls og hönnunar og smíði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Yngsta eða miðstig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 6-8 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að nemandi geti lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir 

hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð. 

• Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni. 

• Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Geti valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefninu. 

• Geti útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum af bangsa eða dúkkurúmum. Einnig eru þeir 

hvattir að kíkja á bókasöfn og skoða gamlar bækur, eða búa til sína eigin útfærslu og örva 

þannig sköpunina. Einnig hvetja þau til að athuga heima hjá sér hvort þar séu til dúkkurúm 

og fá þar hugmyndir. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna bangsarúm. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Tilbúinn með verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau 

ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir verkefnið sem er samstarf á milli smíði og textíls. 

• Fer yfir hönnun á bangsarúmi þar sem hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest eða 

internetinu með skjávarpa. 

• Er með sýnishorn af rúmi og nemendur fá tækifæri til að hugstorma um mögulegar 

útfærslur. 

• Nemendur skissa upp hugmyndir af bangsarúmum. 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið.  

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður, fura og MDF 

• Trélím 

• Skrúfur 

• Málning 

• Laufsög  

• Tifsög 

• Sandpappír  

• Málningarpenslar 

• Borvél 
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Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur teikna hugmynd af bangsarúmi á blað og mögulegar útfærslur. 

• Teikna þarf alla hluta rúmsins og fá nemendur leiðbeiningar frá kennara. 

• Teikning yfirfærð á efnivið. 

• Sagað út með laufsög eða tifsög. 

• Efniviðurinn pússaður með sandpappír. 

• Bangsarúm skrúfað saman með aðstoð frá kennara. 

• Bangsarúm er málað eftir hönnun hvers nemenda. 

• Val um hvort það sé sett nafn á rúmið með krossviðarplötu sem nemendur hafa skreytt 

með brennipenna. 

• Brennipennaverkefnið er lakkað með glæru lakki og er límt með trélími á rúmið. 

 

 
 

 
Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
Teikning sett á krossvið 
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Teiknað á krossviðinn 

 

 
Sagað út með tifsög 

 

 
Furuspýtur á hliðar á rúmi sagaðar út 
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Pússað með sandpappír 

 

 
Skrúfað saman og málað 

 

 
Mælt fyrir spýtukubbum sem halda rúmbotni 
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Límt á allar hliðar 

 

 
Mæla rúmbotn og hann sagaður út  

 

 
Rúmið skreytt og málað að vild 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: ______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 
öðru sem ég nota í 

smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið?  

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags: ______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10.5 Krítartafla 

Krítartafla kemur að góðum notum þegar þarf að skrifa niður atriði sem þarf að muna. 

Krítartafla getur verið í ýmsum formum og stærðum. Gaman er að útfæra krítartöflu eftir 

sínu eigin hugmyndarflugi og leyfa sköpunarkrafti nemenda að njóta sín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Miðstig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að geta valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Að geta valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefninu. 

• Að geta útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum af krítartöflum. Einnig eru þeir hvattir að 

kíkja í verslanir sem selja krítartöflur og skoða. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna krítartöflur. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir hvað krítartafla er. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og hefur tilbúna krítartöflu til 

hliðsjónar og nemendur geti hugstormað um mögulegar útfærslur.  

• Nemendur fara í myndatöku og er myndin notuð sem hugmynd af krítartöflu. 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið.  

 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• MDF og krossviður 

• Krítarmálining 

• Laufsög og tifsög 

• Sandpappír  

• Penslar 

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar krossvið eða MDF.  

• Teikna á efniviðinn eftir teikningunni eða mynd sem nemendur hafa hannað og mæla rétt 

út partana sem á að saga út eftir. 

• Sagaður er út efniviðurinn með tifsög eða laufsög. 

• Pússa stykkin með sandpappír.  

• Mála með krítarmálningu og fara eftir leiðbeiningum sem fylgja umbúðum á málningunni.  
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Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
Tekin er mynd 

 

 
Teiknað eftir myndinni á glæru 

 

 
Glæra sett á skjávarpa og teiknað á blað 
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Klippt út og teiknað á MDF plötuna 

 

 
Sagað út með tifsög eða laufsög 
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Pússað með sandpappír 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnið málað með krítarmálingu. Fara eftir leiðbeiningum sem fylgja með    

málningardósinni. 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 
öðru sem ég nota í 

smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér verkefni?     

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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10.6 Púsluspil 

Að búa til sitt eigið púsluspil eru áhugaverð og skemmtileg afþreying. Nemandinn fái að 

hanna sitt eigið púsluspil sem eflir hann í sköpunarhæfni sinni. Hægt er að búa til púsluspil í 

allskonar stærðum og gerðum.  

 

Aldursstig: Miðstig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 3 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni. 

• Að geta valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Að geta valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefninu. 

• Að geta útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum af púsluspilum. Einnig eru þeir hvattir að 

kíkja í verslanir sem selja púsluspil. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna púsluspil. Kennari sagar niður efni í fyrirfram ákveðinni stærð. Kennari 

tekur mynd af hverjum nemenda og prentar myndirnar út. Vera tilbúinn með hæfilega 

mikinn efnivið í verkefnið. Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga 

verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir hvað púsluspil  er. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og hefur tilbúið verkefni til 

hliðsjónar og nemendur geti hugstormað um mögulegar útfærslur. 

• Nemendur skissa upp hugmynd af púsluspili eða tekinn er mynd af nemendum til að setja 

á verkefnið. 

• Kennari útdeilir efni sem nemendur þurfa að vinna við. 

 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður og MDF 

• Trélím 

• Pappír 

• Laufsög og tifsög  

• þvingur 

• Sandpappír  

• Prentari 

• Myndavél 
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Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar tvær tilbúnar MDF plötur sem kennarinn hefur tilbúnar.  

• Taka mynd af nemendum og prenta út. 

• Líma mynd af sjálfum sér á aðra MDF plötuna. 

• Saga út ramma á hinni MDF plötunni. 

• Líma rammann á aðra plötuna og þvinga saman. 

• Saga út myndina í allskonar formi af MDF plötunni sem myndin var límd á. 

 

 

 
Myndir úr vinnuferlinu 

 

         
Tvær MDF plötur í sömu stærð                    Velja mynd á MDF plötuna 
 

     
                    Líma myndina á MDF plötuna                             Saga út ramma með tifsög               
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                                  Ramminn límdur á aðra plötuna  

        
 

       
Þá er myndin söguð með tifsög niður í allskonar form 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið?  

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags: ____________________________________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.7 Bókastoðir 

Bókastopirer til að halda bókum uppréttum í bókahillum. Kosturinn við bókastoðir er að 

bækurnar í hillunni haldast uppréttar og skipulagðar. Að nemandi fái að hanna sína eigin 

bókastoð eflir sköpunarhæfni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Miðstig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að geta valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki. 

• Að geai valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefninu. 

• Að geta útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum bókastöndum. Einnig eru þeir hvattir að kíkja 

í verslanir sem selja bókastanda og skoða hönnun þeirra. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna bókastand. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir hvað bókastoðir eru. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og er með tilbúinn bókastand 

þar sem nemendur hafa möguleika að hugstorma um mögulegar útfærslur.  

• Nemendur skissa upp hugmynd af bókastoðum. 

• Kennari útdeilir efni sem nemendur þurfa að við verkefnið. 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður og fura 

• Lakk, málning og olía 

• Trélím 

• Skrúfur 

• Laufsög og tifsög 

• Sandpappír  

• Borvél 

 

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar tilbúnar krossviðarplötur og furu. 

• Teikna á efniviðinn eftir teikningunni sem nemendur hafa hannað eða fundið á netinu og 

prentað út. 

• Sagaður er út efniviðurinn með tifsög eða laufsög. 

• Pússa stykkin með sandpappír.  

• Mála stykkin. 

• Líma og skrúfa saman, eins og sýnt er á mynd hér að neðan. 
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Myndir úr vinnuferlinu 
 

 
Prenta út mynd og klippa 

 

 
Teikna á krossvið 

 

 
Sagað með tifsög og pússað með sandpappír  
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Mynd: Stafurinn málaður ásamt furunni. Furuspýtur skrúfaðar saman og stafurinn límdur á 
með trélími 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég  vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið? 

    

 
Athugasemdir 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.8 Hilla 

Hilla er aldagömul hirsla til að geyma ýmsa hluti. Kosturinn við hillu er að hlutirnir eru alltaf á 

sama stað. Hægt er að hafa hilluna í öllum stærðum og gerðum og skreyta svo að vild. Að 

nemandi fái að hanna eigin hillu eflir sköpunarhæfni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Elsta stig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 6 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni. 

• Að geta valið réttar aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrgða 

notkun verkfæra. 

• Að geta framkvæmt flóknar samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfun. 

• Að geta beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og fjallað um 

vinnuvernd og hvers vegna reglur þar af lútandi eru settar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum af hillum. Að nemandinn fái að hanna sína 

hillu sem eflir sköpunarhæfni hans.  

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna hillur. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. Verkfæri 

sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

 

• Kennari útskýrir hvað hillur eru og notagildi þeirra. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og er með tilbúið verkefni þar sem 

nemendur geti hugstormað um mögulegar útfærslur. 

• Nemendur skissa upp hugmynd af hillu. 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið.  

 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður, fura og MDF 

• Lakk, málning og olía 

• Skrúfur 

• Laufsög og tifsög 

• Sandpappír  

• Penslar 

• Borvél 

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar tilbúnar krossviðarplötur og furu. 

• Teikna á efniviðinn eftir teikningunni sem nemendur hafa hannað. 

• Sagaður er út efniviðurinn með tifsög. 

• Mælt út hvað furuspýtan eigi að vera löng og sagað út. 

• Pússa stykkin með sandpappír.  

• Hafin er yfirborðsmeðferð, notast er við olíu eða það sem nemendur langar til að mála á 

hlutinn eða fá góðar hugmyndir til að setja á verkefnið. Þar fær sköpunarhæfni nemenda 

að njóta sín í þessu verkefni. 

• Hillan er skrúfuð saman. 
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Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
Teikningar af bakhlið 

 

 
Teiknað á krossvið eftir teikningu 

 

 
Furuspýta söguð eftir stærð    
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Sagað með tifsög og pússað með sandpappír 

 

             
Verkefnið málað 

 

 
Hillan skrúfuð saman 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið?  

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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10.9 Leikfang fyrir 1-3 ára 

Mikilvægt er að ung börn fái að þroskast með því að setja hluti saman. Gott er fyrir eldri 

nemendur að hanna leikföng fyrir þau yngri og fá tilfinningu fyrir því að hlutirnir hafi tilgang. 

Þar geta nemendur samtvinnað leik með þeim yngri og fundið stað og stund til að leika 

saman. Leikafangið kemur svo kannski til með að hafa tilfinningalegt gildi fyrir þann yngri 

þegar hann verður eldri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldursstig: Elsta stig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 3-4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Aðgeta valið réttar aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrgða 

notkun verkfæra. 

• Að geta framkvæmt flóknar samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfun. 

• Að geta beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og fjallað um 

vinnuvernd og hvers vegna reglur þar af lútandi eru settar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af leikföngum fyrir 1-3 ára og skoða hugmyndir. Að 

nemandinn fái að hanna sitt eigið leikfang sem eflir sköpunarhæfni. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar leikföng eru að finna sem smíða má í smíðastofunni og hvaða efniviður hentar best fyrir 

þetta aldurstig. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. Verkfæri sem nota 

þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

• Kennari útskýrir verkefnið og hvaða efniviður hentar best í leikfangið. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á með skjávarpa og hefur tilbúið verkefni til að nemendur geti 

hugstormað um möguleika á útfærslu . 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið.  

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Gegnheill viður 

• Matarolía  

• Tifsög 

• Pensill 

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar þann efnivið sem varð fyrir valinu. 

• Teikna á efniviðinn teikninguna sem varð fyrir valinu. 

• Sagað með tifsög. 

• Pússað með sandpappír. 

• Matarolía borin á viðinn. 
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Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
 

 

 

Teiknað á gegnheila viðinn  

 

Sagað út með tifsög                   

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                        

Haldið áfram að saga með tifsög 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Pússað með sandpappír 
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Sagað munstur í leikfangið 

með tifsög 
 

          Matarolía borin á leikfangið 
 

Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A,B,C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið? 

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.10 Pennastokkur 

Pennastokkur er aldagamall standur til að geyma penna í. Kosturinn við áhaldið er að 

penninn er alltaf á sama stað. Hægt er að hafa fleiri en einn penna í standinum ásamt 

strokleðri, yddara og fleiru. Einnig er hægt að tengja pennastokkinn við nytjahlut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldurstig: Unglingastig. 

 

Staðsetning 

Tímarnir fara fram í smíðastofunni. Áætlaður tími er 4 kennslustundir, þar sem hver 

kennslustund er 80 mínútur. 

 

Markmið nemandans 

 

• Að geta lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

• Að vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni.  

• Að geta valið réttar aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrgða 

notkun verkfæra. 

• Að geta framkvæmt flóknar samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfun. 

• Að geta beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og fjallað um 

vinnuvernd og hvers vegna reglur þar af lútandi eru settar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Heimavinna nemandans 

Nemendur fara inn á vefinn og leita af myndum af pennastokkum. Einnig eru þeir hvattir að 

kíkja í verslanir sem selja nytjahluti og skoða pennastokka. 

 

Undirbúningur kennarans 

Hafa sýnishorn af verkefni og vera með vefsíður á hreinu sem hægt er að sýna nemendum 

hvar hægt er að finna pennastokk. Vera tilbúinn með hæfilega mikinn efnivið í verkefnið. 

Verkfæri sem nota þarf í verkefnið. Vera búinn að athuga verkfærin og laga þau ef þarf. 

Innsetning verkefnis 

• Kennari útskýrir hvað pennastokkur er. 

• Hann sýnir nokkrar útgáfur á Pinterest með skjávarpa og er með tilbúið verkefni þar sem 

nemendur hafa möguleika á að hugstorma um útfærslur. 

• Kennari sýnir nokkra penna og blýanta og sýnir möguleikann á að hanna nytjahlut sem 

inniheldur bæði blýanta og penna. Hluturinn gæti líka innihaldið fleiri hluti, eins strokleður 

og bréfaklemmur. 

• Nemendur skissa upp hugmynd af pennastokk 

• Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið. 

 

Efni og áhöld 

Efni  Áhöld 

• Krossviður  

• Lakk, málning og olía 

• Laufsög og tifsög 

• Sandpappír  

 

Smíði verkefnisins 

 

• Nemendur fá í hendurnar tilbúnar krossviðarplötur. 

• Teikna á efniviðinn eftir teikningunni sem nemendur hafa hannað og mæla rétt úr partana 

sem á að saga út. 

• Sagaður er út efniviðurinn með tifsög.  

• Pússa stykkin með sandpappír.  

• Líma saman stykkin eins og sýnt er á mynd hér að neðan. 

• Hafin er yfirborðsmeðferð, notast er við olíu eða það sem nemendur langar til að mála á 

hlutinn eða fá góðar hugmyndir til að setja á verkefnið. Þar fær sköpunarhæfni nemenda 

að njóta sín í þessu verkefni. 
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Myndir úr vinnuferlinu 

 

 
 

Teikningar af pennastokk 

 

     
 

     Teiknað á krossvið eftir teikningu  

Sagað og pússað með sandpappír                        
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Límt saman með trélími 
 

 
 

Haldið áfram að líma þar til að allt er komið á rétta staði 
Pennastokkurinn málaður eða lakkaður 
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Minnispunktar kennarans 

Hvernig gekk kennslan? Er eitthvað sem hefði mátt bæta eða lagfæra? Hvort markmiðum 

hafi verið náð? Rita má niður virkni nemenda í tímanum hér fyrir neðan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Námsmat hjá kennara 

Leiðsagnarmat í kennslustund þar sem áhugi, sjálfstæði og vandvirk vinnubrögð eru metin.  

Kennarinn gefur einkunnir í bókstöfum A, B, C eða D. 
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Sjálfsmat nemenda 

Dags: _____________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

  A B C D 

Ég vinn vel í tímum         

Ég skipulegg vinnu mína vel         

Ég geng vel frá verkefnum          

Ég geng frá verkfærum og 

öðru sem ég nota í 
smíðastofunni 

    

Ég er kurteis         

Ég vinn vel         

Ég er sjálfstæð/ur         

Ég er jákvæð/ur         

Hef áhuga á smíði         

Hvernig fannst þér 
verkefnið?  

    

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Gátlisti kennara 

Dags:______________________________________________________________________ 

Nafn:______________________________________________________________________ 

Bekkur:____________________________________________________________________ 

  A B C D 

Vinnur vel í tímum         

Skipuleggur vinnu sína vel         

Gengur vel frá verkefnum          

Gengur frá verkfærum og 
öðru sem er notað í 

smíðastofunni 

    

Er kurteis         

Vinnur vel         

Er sjálfstæð/ur         

Er jákvæð/ur         

Hefur áhuga á smíði         

 
Athugasemdir 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

121 

Lokaorð 

Höfundur vonar að smíðakennarar muni njóta þess að fá aðgang að vefsíðunni og vonar 

einnig að síðan verði þeim hvatning til að deila verkefnum sem vel ganga. Það er ósk 

höfundar að verkefnasíðan verði í framtíðinni að öflugu og skemmtilegu verkefnasafni . 

Smíðakennurum gefst þá meiri tími til að undirbúa kennslu og  síðan gæti sérstaklega 

gagnast þeim sem hafa litla reynslu af kennslu. Auk þess að fá aðgang að fjölbreyttu 

námsefni gefst kennurum tækifæri til að spjalla um kennsluaðferðir og aðra þætti er lúta að 

kennslunni. Höfundur telur þetta góða leið til að vinna saman að þróun kennslu nemenda í 

hönnun og smíði og til að ná betri árangri.  

Höfundur hafði mikla ánægju af vinnunni í kringum stofnun vefsíðunnar og þá sérstaklega 

að gerð verkefna sem höfða til reynsluheims nemenda. Í framtíðinni hyggst hann að kynna 

vefsíðuna fyrir smíðakennurum og verður þá áhugavert að sjá hvort þeir hafi áhuga á að 

vinna saman og deila með sér verkefnum í gegnum vefsíðuna.  

Ég hvet alla smíðakennara til að taka þátt í umræðum og að vinna saman að bættu 

kennsluumhverfi. Eins og fram hefur komið þá er öllum smíðakennurum frjálst að hafa 

samband við höfund verkefnisins til að fá aðgang að vefsíðunni. Það er von mín að allir taki 

framtakinu með jákvæðu hugarfari og taki þátt í frekari þróun verkefnisins.  

 

 



122 

Heimildir 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir. (2011). Fjölbreyttar leiðir í námsmati: að meta það sem við viljum 

að nemendur læri. Reykjavík: Iðnú 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 

kennaraefni. Reykjavík: Iðnú. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla. almennur hluti 

2011. Greinasvið 2013. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti.  

  



 

123 

Viðauki: Skjámyndir af vefsíðu höfundar 
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