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Stutt lýsing á verkefninu
Lokaverkefnið er verkefnabanki fyrir námsgreinina hönnun og smíði. Það
inniheldur kennsluverkefni fyrir yngsta stigið. Þetta verkefni er ætlað
smíðakennurum til að auðvelda þeim að finna efni sem hentar hverjum bekk
fyrir sig á yngsta stigi. Í þessum kennsluverkefnabanka er smá kynning á
verkfærunum sem nemendur koma til með að læra á og nota fyrir yngsta
stigið. Á eftir því er komið inn á þrepamarkmiðin og þar á eftir koma verkefnin
á eftir hverju þrepi. Þá koma áfangamarkmiðin fyrir yngsta stigið og þar á eftir
kemur blað er nefnist þarfaþing og er ætlað til að hjálpa nemendum að vita
hvaða verkfæri þau þurfa með hverju verkefni. Að lokum kemur námsmat
sem auðvelt er að fylgja eftir fyrir kennarann.
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Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins
Hönnun og smíði er kjörsvið mitt við nám í Menntavísindasvið Háskóla
Íslands. Ég valdi mér þetta svið vegna eigin áhuga og einnig tel ég að
mikilvægt sé að börn fái að spreyta sig í verklegu námi þar sem sum börn
eiga við námsörðugleika að stríða, jú það standa ekki allir jafnfætis í námi. Ég
tel að í hönnun og smíði fái börn að samhæfa hug og hönd, þau standa
frammi fyrir verkefnum sem eru hlutlæg og áþreifanleg sem gæti þá
auðveldað þeim að leita að lausnum sem tilheyra hverju verkefni fyrir sig.
Verkefnin eru oftar en ekki einstaklings miðuð og þar af leiðandi fá allir
nemendur tækifæri á að vera með og vera virkir. Þá tel ég nauðsynlegt fyrir
nemendur að kynnast verkgreinum til að vega á móti bóklegu námi. Margir
fræðimenn koma einmitt inn á þennan þátt um og nám kennslu. Kem ég til
með að vitna í þær kenningar hér á eftir.
Með því að kenna hönnun og smíði í fyrstu bekkjum grunnskóla er verið að
laða fram jákvætt viðhorf gagnvart greininni áður en að gagnrýnin hugsun
nær yfirhöndinni. Börn hafa oft gaman af að koma við og fást við hin ýmsu
verkfæri sem finnast í smíðastofunni. Gott er að hafa að leiðarljósi máltækið
„lengi býr að fyrstu gerð“ og er því gott að kenna nemendum að það þarf að
fara vel með öll verkfæri og að beita þeim rétt. Einnig þarf að brýna fyrir þeim
nauðsyn þess að frágangur og umhirða sé góð því það eru margir sem þurfa
að nota þessi verkfæri og þennan vinnustað.
Þann tíma sem ég var í námi í Háskóla Íslands í hönnun og smíði, var mikið
kvartað yfir því að það vantaði verkefnabanka eins og þennan þar sem komið
er inn á markmið námsskrárinnar og þá sérstaklega fyrir yngsta stigið. Því
ákvað ég að búa til verkefnabanka sem hentar vel þrepamarkmiðum yngsta
stigs í grunnskóla þar sem mér fannst einnig vanta efnivið fyrir þetta stig.
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Markmið
Markmið mitt er að auðvelda mér og öðrum smíðakennurum með verkefnaval
sem hentar hverjum bekk fyrir sig og er þá miðað við þrepamarkmiðin. Þessi
verkefni eru miðuð við að þau nýtist á yngsta stigi grunnskóla. Verkefnin
þyngist smátt og smátt eftir því sem nemendurnir verða eldri en ekki það
mikið að þau ráði ekki við þau. Eins er um einstaklingsmiðað nám að ræða
þannig að þeir sem eru fljótir fá fleiri verkefni sem þeir ráða við hverju sinni
og geta þar af leiðandi farið upp á næsta þrep. Þá er markmið mitt að hafa
gott námsmat sem er skýrt og auðvelt í notkun fyrir alla smíðakennara sem
munu nota þennan verkefnabanka.
Verkefnabankann geta kennarar notað sér til stuðnings þegar þeir útbúa
skólanámskrá

þar

sem

þeir

nota

einnig

áfangamarkmið

sem

og

þrepamarkmiðin til viðmiðunar við skipulag og undirbúning kennslunnar.
Þrepamarkmiðin innihalda áfangamarkmiðin fyrir yngsta stigið og sýna glöggt
hvað nemendur eiga að geta gert hverju sinni. Þá hafa kennarar val um
hvaða kennsluverkefni þeir nota hverju sinni þar sem að verkefnabankinn
inniheldur fjögur verkefni í hverju þrepi. Þetta auðveldar þeim undirbúning
kennslu og eykur einnig valmöguleika þeirra í kennslu.
Það er okkar smíðakennara að veita fræðslu og þjálfun í sérhæfðum
smíðagreinum þar sem við fáum sjálf fræðilega kennslu á því sviði og erum
því vel í stakk búin til að kenna smíði. Kröfur samfélagsins um færni og
þekkingu í greinunum hefur aukist síðustu ár eftir töluverðar breytingar í
greininni í gegnum árin (Kristinn Svavarsson, 2008). Þar má til dæmis nefna
þáttinn um nýsköpun sem kom inn í greinina en er nú horfin úr henni
Ávallt skal vísa til fyrri reynslu nemenda vegna þess að þeir byggja nýja
þekkingu á þeirri þekkingu sem þeir hafa nú þegar. Við þurfum að benda
nemendum á að þeir eru ekki að læra smíði til að koma heim með einhverja
afurð til að sýna. Hún er aukaatriði. Leiðin að afurðinni er aðalatriðið í
náminu. Markmið smíðakennara er að láta nemandann glíma við verkefnið,
leitast við að leysa vandann, verða hugsandi einstaklingar og sjálfstæður í
verki (Agnes Þorleifsdóttir, 2009).
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Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag.
Verkefnið sem ég tek mér fyrir hendur er kennsluverkefnabanki fyrir
smíðakennara þá sér í lagi nýútskrifaða smíðakennara sem fá þá góðar
hugmyndir til kennslunnar. Þar eru að finna verkefni sem ég hef viðað að mér
frá öðrum með góðfúslegu leyfi en einnig kem ég með nokkrar nýjar
hugmyndir af verkefnum fyrir yngsta stigið. Þess konar verkefni fannst mér
erfitt að finna, til dæmis. fannst mér auðveldara að finna efni hjá námsgagnastofnun sem tengdust lesfögum.
Verkefnabankinn er aðallega hugsaður fyrir markmiðin sem snúa að
handverkinu þar sem ég tel að markmiðin fyrir hönnun og einstaklingur og
umhverfi komi meira frá hverjum kennara fyrir sig um leið og verkefnin eru
unnin í gegnum almenna markvissa kennslu en ekki gegnum eitt verkefni.
Þess vegna þarf kennarinn að kenna markvisst með þessi markmið í huga.
Til dæmis að nemendurnir hanni sínar eigin hugmyndir út frá forskrift, þar
sem kennarinn getur sem dæmi sýnt rétt handbrögð, flokkun á úrgangi, að
notaðar séu réttar persónuhlífar, þekki hætturnar í smíðastofunni, hvað séu
endurvinnanleg efni, þekki til hefðbundins vinnuferils og fleira
Ég skoðaði bækur, blöð, vafraði á veraldarvefnum, fékk hugmyndir frá smíðakennurunum sem ég hef verið hjá í gegnum námið og hjá samnemendum
mínum sem góðfúslega vildu deila með mér efni frá sér.
Kennsluverkefnin fyrir fyrsta bekk fékk ég úr bók sem Námsgagnastofnun gaf
út árið 1983 (Júlíus Sigurbjörnsson og Þórir Sigurðsson, 1983) og af netinu
(Njáll Sigurðsson og Þórir Sigurðsson, 1985) þar sem mér fannst verkefnin
ekki of flókin en samt áhugaverð gagnvart nemandanum.
Kennsluverkefnin fyrir annan bekk er sömuleiðis úr bók Júlíusar og Þóris þar
sem komið er inná hönnun og grunnformin. Hugmynd af kennsluverkefni frá
samnemanda mínum sem tengist húsdýrunum en ég breytti og aðlagaði
betur að yngsta stiginu (Anna Gunna Jónsdóttir, 2009).
Kennsluverkefni fyrir þriðja bekk fékk ég úr bókinni scroll saw patterns og
tímaritinu Holyday Ornaments. (Longabaugh, 2005) (Spielman & Spielman,
1986)
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Kennsluverkefni fyrir fjórða bekk fékk ég af netinu, kennsluverkefni úr námi
mínu, hjá samnemanda mínum og af námskeiðinu Lesið í skóginn og tálgað í
tré.
Verkefninu verður skipt upp í fjóra kafla. Allir kaflarnir innihalda það sama,
það er kynningu á verkfærum sem verða notuð Þrepamarkmiðin fyrir fyrsta
bekk. Kennsluverkefni sem innihalda einnig leiðir til að ná markmiðum að
þáttunum er snúa að hönnun og einstaklingur og umhverfi, þar á eftir koma
áfangamarkmiðin. Þá bjó ég til blað þar sem nemendur fylla út hvaða áhöld
þau þurfa þegar þau vinna verkefnin og kallast það blað þarfaþing. Að.lokum
kemur eyðublað fyrir námsmat
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Hverjum nýtist verkið og hvernig
Verkefnabankinn er til að auðvelda smíðakennurum að nálgast efni sem
hentar hverju þrepi fyrir sig, það er að segja hverjum bekk fyrir sig og er
yngsta stigið í forgangi hér. Í gegnum námið heyrði ég mikið kvartað yfir því
að það væri vöntun á efni fyrir kennara sem væru að koma úr námi og
vantaði hugmyndir, og þá sérstaklega fyrir yngsta stigið. Ýmsar kenningar
hafa verið um nám barna og það er skoðað hvernig nemandinn vinnur út frá
hugsmíðahyggjunni þá ætti að vera auðvelt að setja þá námskenningu í
samhengi við hönnun og smíði í kennslustofunni, vegna þess að samkvæmt
kenningunni þá byggja nemendur nýja reynslu á eigin áður fenginni reynslu.
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Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir
Hugsmíðahyggja

Hugsmíðahyggja er öflug námskenning sem gefur innsýn á það hvernig fólk
nemur. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er lögð áhersla á að nemendur þrói
sinn eigin skilning á umhverfinu, með því að byggja ofan á þá þekkingu sem
fyrir er, heldur en að fá svörin eða hugmyndirnar upp í hendurnar frá
kennara. Þó verður að hafa í huga að hugsmíðahyggjan ein og sér gefur
okkur ekki endanlega hugmynd um það hvernig fólk nemur, ekkert frekar en
aðrar námskenningar (Eggen & .Kauchak, 2001, 301).
Samkvæmt hugsmíðahyggjunni verður skipulagning náms að taka mið af
virkni og þátttöku nemandans til að stuðla að uppbyggingu þekkingar hans
(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Nauðsynlegt er að taka tillit til
forþekkingar nemandans og má nefna sem dæmi nemandi sem aldrei hefur
séð unnið með hamar tekur hann ekki upp og veit til hvers á að nota
verkfærið. Nemandi byggir nýja þekkingu ofan á þá sem fyrir er og kennarinn
getur aðstoðað hann við að beina sjónum að uppbyggingaferlinu og tengja
saman vinnubrögð og árangur (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009).
Hugsmíðahyggjan aðstoðar kennara við að leiða saman kenningar til dæmis
Piagets og Vygotsky í kennslustofunni. Með hugsmíðahyggjunni sér
kennarinn um að nemendur afli sér eigin reynslu með því að leiða umræður
og aðstoða nemendur við að þróa skilning þeirra á varanleika hluta sem
dæmi (Eggen & Kauchak, 2001, 77).
Hér á eftir verður fjallað um fjóra helstu kenningasmiðina sem tengjast
hugsmíðahyggjunni. Það eru Jean Piaget (1896 – 1981), Lev Vygotsky (1896
– 1934), John Dewy (1859 – 1952) og Howard Gardner (1943- ) sem kom
einnig með kenningar um greindirnar sjö.

Jean Piaget
Einn

áhrifamesti

þroskasálfræðingur

20.

aldarinnar

er

talin

vera

Svisslendingurinn Jean Piaget (1896-1981). Hann setti fram kenningu um
fjögur þroskastig greindar sem eru mjög þekkt. Þar kemur fram eðlislægur
munur á þroskastigunum. Þessi stig skiptast þannig:
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Skynhreyfistig (0-2 ára), þar kemur fram frumskilningur á varanleika
hluta.



Foraðgerðarstig (2-7 ára), þar verður til táknbundin hugsun, einnig að
sjálflægni einkennir hugsunina.



Hlutbundnar aðgerðir (7-12 ára), þar sem aðgerðarhugsun kemur
fram. Þá þroskast einnig varðveisluhugtakið og skilningur á flokkun
hluta.



Formlegar aðgerðir (12-16 ára), sem inniheldur lokastig hugsunar, s.s.
vísindaleg hugsun og gagnvirk íhugun (Aldís Guðmundsdóttir, 1997,
183).

Rökhugsun barna tekur miklum breytingum á þessu stigi. Við upphaf
grunnskólagöngu fara börnin oft að koma með sínar útskýringar á hlutunum.
Enn fremur fara þau að rökræða. Á þessum aldri fara þau að átta sig betur á
flokkun hluta og hvernig tengsl eru á milli flokka (Bee, 2000, 397). Það er
einnig á þessum aldri sem börn þroskast upp úr hinni sjálflægu hugsun. Á
þessu stigi fara börn að geta sett sig í spor annarra og átta sig á að með
samvinnu er hægt að breyta reglum í umhverfinu ef lýðræðisleg samstaða
næst. (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998, 65)
Kenning Piaget um vitsmunaþroska hefur áhrif á þá sem koma að kennslu
barna. Tilraunir til að nýta kenningarnar hans í skólastarfi litu þó ekki dagsins
ljós fyrir en eftir árið 1950. Grunnskólalögin frá 1974/1995 tengjast
kenningum Piagets en þar er lögð rík áhersla á að öll börn fái kennslu við
hæfi, út frá þroskastigi og áhuga þess. Piaget lagði sterka áherslu á að
barnið væri virkt í námi sínu. Þessu til stuðnings eru sjónarmið Guðmundar
Finnbogasonar

(1903-1994)

í

bók

hans

Lýðmenntun

(Aldís

Unnur

Guðmundsdóttir, 2007, 47).
Hugmyndir Piagets um kenningar sínar falla undir hugsmíðahyggjuna, þar er
bent á að virkni sé forsenda náms og samkvæmt því smíðum við okkar eigin
þekkingu af veruleikanum innra með okkur (Aldís Unnur Guðmundsdóttir,
2007, 170).
Samkvæmt Piaget þarf námsefni fyrir yngri börnin í grunnskóla að vera
hlutbundið og áþreifanlegt. Í smíðakennslu er komið til móts við þessar þarfir
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barnanna. Þar fá börnin að vera með áþreifanlegar staðreyndir, þau fá hlut
sem þau vinna með svo sem trébút. Þar fá þau að handfjatla, mæla og átta
sig á lögun og stærð. Þar er einnig hægt að tengja önnur fög s.s. stærðfræði,
sem með mælingum yrði áþreifanlegt og einnig er möguleiki á að tengja
smíðakennslu mörgum öðrum námsgreinum. Það sem kemur skýrt í ljós í
kenningum Piagets að börn læra best ef þau eru virk í námi sínu (Aldís Unnur
Guðmundsdóttir, 2007, 172).

Lev Vygotsky
Á sama tíma og Piaget var að leggja grunninn að hugsmíðahyggjunni var
rússneskur sálfræðingur Lev Vygotsky (1896 – 1934) að þróa kenningu
byggða á félagslegri nálgun náms (Lightfoot, Cole, & Cole, 2008, 23). Hann
var sammála Piaget að ung börn væru í eðli sínu forvitnir rannsakendur og
væru um leið virkir í þekkingarleit sinni. Vygotsky taldi að flestir tækjust á við,
eða notuðust við sitt „innra mál“ eða töluðu við sjálfa sig til að gera sér betur
grein fyrir hugrenningum sínum (Shaffer, 2002, 248). Við hönnun og
smíðakennslu á sér stað innra mat með nemandanum sem eflir þroska hans
og skilning á viðfangsefninu sem og umhverfi hans (Menntamálaráðuneytið,
2007, 5). Vygotsky byggði kenningu sína á því að börn byggðu ofan á reynslu
sína með aðstoð og leiðsögn kennara eða getumeiri einstaklings, eða þá
kenningu sem hann er hvað þekktastur fyrir „svæði mögulegs þroska“ (zone
of proximal development) (Shaffer, 2002, 248). Smíðakennsla er því
sérstaklega

hentug til

að

þjálfa

skilning

nemandans

á

undirstöðu

verkskilnings og með henni er hægt að leggja grunninn að skipulagshæfileikum nemandans sem nýtast munu í námi og starfi síðar á lífsleiðinni
(Menntamálaráðuneytið, 2007, 5).

John Dewey
John Dewey (1859 – 1952 ) var frægur bandarískur menntafrömuður og
heimspekingur. Hann lagði ríka áherslu á að umhverfið væri örvandi og
félagslegt (Myhre, 2001, 170). Dewey taldi að reynsla væri fengin með
samspili einstaklings og umhverfis hans. Hann benti á að góð reynsla væri
undir gæðum hennar komið, þá veitti reynslan ánægju og væri skapandi. Þá
yrði auðveldara að byggja ofan á fyrri reynslu, sem Dewey nefndi samfellda
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reynslu. (Myhre, 2001, 173). Verkefni sem byggjast á hönnun og tækni eiga
því að geta ögrað nemendum til átaka og lausna á þeim vandamálum sem
tengjast daglegu lífi mannsins (Menntamálaráðuneytið, 2007, 5).
Dewey benti á að hneigðir barnseðlisins væri þeim áskapaðar s.s. hvatir og
atferlishneigð,

með

vissum

áhuga

á

félagshvöt,

rannsóknarhvöt,

sköpunarhvöt og listhvöt (Myhre, 2001, 74) Hönnunar- og handverksþættir
tengjast hæfileika einstaklingsins til að raungera hugmyndir sínar og annarra.
Þeir sameina hug og hönd, hugsun og framkvæmd. Innra mat á sér stað með
einstaklingnum

sem

þroskar

tilfinningu

hans

fyrir

gildi

hluta

(Menntamálaráðuneytið, 2007. 5).
Í ljósi þessa má sjá að handverk og hönnun í grunnskóla styður þessa
kenningu. Nemandinn fær að sameina hug og hönd.

Howard Gardner
Howard Gardner (1943- ) er bandarískur sálfræðingur, þekktastur fyrir
fjölgreindakenningu sína sem hann setti fram árið 1983.
Kennslufræði fjölgreindarkenningarinnar gerir ráð fyrir að fjölbreytilegum
kennsluháttum til þess að hægt sé að virkja allar greindir nemandans. Eitt af
skilyrðum fyrir nafninu „greind“ er að höfuðstöðvar hennar finnist í heilanum
(Armstrong, 2001, 32). Fjölgreindarkenningin stendur meðal annars fyrir það
að nemendur fái að sýna hæfni sína og getu út frá styrk greindar. Gardner
telur að hver einstaklingur hafi einhverja færni í öllum greindum. Fjölgreindarkenningin tekur mið af því að sumir eru snjallari á ákveðnum sviðum, til
dæmis eru einhverjir málsnjallir og aðrir tónsnjallir (Armstrong, 2001, 35).
Nemandi sem á í erfiðleikum með námsefni til dæmis í málgreind getur þróað
rýmis- og stærðfræðigreindir þar sem hann er sterkur til að ýta undir og þjálfa
hinn þáttinn eða þættina sem eru slakir (Armstrong, 2001, 35).
Í hönnun og smíði fær nemandinn þjálfun í að móta hugmyndir sínar. Hún
felur í sér nýtingu efnisheimsins sem hefur aftur mótandi áhrif á umhverfið.
Hönnunar- og handverksþættir tengjast hæfileika einstaklingsins til að
raungera hugmyndir sínar og annarra. Þeir fela í sér notkun á langþróuðum
aðferðum mannsins við mótun umhverfis síns og tengjast oft öðrum
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námsgreinum og eru grundvöllur skilnings á eðli hönnunar og tækni og getu
til

nýtingar

hennar

við

framkvæmd

(Menntamálaráðuneytið, 2007, ).
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hugmynda

einstaklingsins

Hvernig verkefnið tengist kennslu, þjálfun, uppeldi eða
umönnun
Hönnunar- og handverksþættir sameina hug og hönd, hugsun og
framkvæmd. Við hönnun á sér stað mat innra með einstaklingnum sem
þroskar tilfinningu hans fyrir gildi hlutanna. Í þessu innra mati felst
menntunargildi sem yfirfærist á stærra samhengi (Menntamálaráðuneytið,
2007). Smíði hefur fylgt manninum frá örófi alda. Hún er mikilvægur þáttur í
lífi okkar. Jón Þórarinsson (1891) kemur inn á það í grein sinni að:„...síðustu
3 aldir hefur varla verið nokkur sá merkur uppeldisfræðingur, að hann hafi
ekki tekið í þann strenginn, að kenna bæri einhverja handavinnu“.
Fyrir börn sem finna sig ekki í bóklegu námi og eiga betur heima í verklegu
námi, fara gjarnan í iðnnám. Því alveg frá því á miðöldum hefur verið deilt um
að vega þurfi uppá móti bóklegu námi (Jón Þórarinsson, 1891).
Hann nefnir meðal annars þá Amos Comenius (1592-1671), John Locke
(1632-1704), Rousseau (1712-1778), en allir tala þeir um mikilvægi
handavinnu í uppeldinu. Amos Comenius (1592-1671) segir meðal annars:
„Unglingarnir eiga að nema dálítið í ýmissi handavinnu í skólunum, bæði til
þess að þeir kynnist því, hvað lífið heimtar af oss, og eins til þess, að betur
verði séð, til hvers hver einn er hneigður“ (Jón Þórarinsson, 1891).
Á seinni hluta 18. aldar kemur Basedow (1723-1791) fram á vígvöllinn. Hann
segir:
handavinna styrkir eftirtektina. Þeir menn sem ekki er í æskunni gefinn kostur á að fást
við líkamleg störf meðfram hinum andlegu, taka sér ekki annað fyrir hendur, þegar
þeim vex aldur, en að lesa og skrifa. Þeir verða í vandræðum þegar þeir eru þreyttir á
bókunum. Og leiðast þá oft til að stytta sér stundir með allra handa vitleysu og
skaðræði, af því þeir kunnu ekkert til handanna“ (Jón Þórarinsson, 1891).

Eins kemur fram í greininni að það sé ekki verið að búa til handverksmenn
heldur einnig sá að kenna unglingum að vera iðinn og ötull að hverju verki
sem hann tekur sér fyrir hendur. Hvort sem það er líkamlegt eða andlegt. Í
aðalnámskrá grunnskólanna, hönnun og smíði, inngangi kemur meðal annars
fram að smíði hefur verið kennd frá upphafi og þróast í samræmi við kröfur
nútímans.

Smíðin

hjálpar

einstaklingnum
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að

þroska

verkfærni

og

verkkunnáttu. Smíðin hjálpar einstaklingnum að vinna sjálfstætt. Smíði er því
góður undirbúningur fyrir lífið og frekara nám.
Í hönnun og smíði fær nemandinn kennslu og þjálfun í að móta og hanna
sínar eigin hugmyndir í efni sem felur í sér nýtingu efnisheimsins, sem býr yfir
sígildri kunnáttu og mikilvægt er að hver ný kynslóð tileinki sér
(Menntamálaráðuneytið, 2007).
Það er öllum hollt og nauðsynlegt að geta greint og skilið eðli vinnuferla og
hvernig eigi að beita líkamanum við vinnu. Eins getur það hjálpað
einstaklingum að skipuleggja vinnu sína í námi og í starfi síðar á lífsleiðinni
(Menntamálaráðuneytið, 2007).
Uppeldismiðuð smíði var stofnsett sem formleg námsgrein undir heitinu sloyd
á átjándu öld. Tilgangur þess var að nýta handverk sem tæki í þjónustu
alþýðumenntunar til uppbyggingar persónuleika einstaklingsins, styðja við
siðvitsþroska hans og til að efla gáfur hans og iðni (Brynjar Ólafsson og Gísli
Þorsteinsson, 2009)
Með því að styrkja stoðir í kennslu hönnunar og smíði fyrir yngsta stig þá tel
ég að verið sé að mæta þörfum allra barna í kennslu. Eftir að hafa skoðað og
pælt í verkefnum fyrir yngsta stig í hönnun og smíði þá velti ég því fyrir mér
hvort ekki væri komin tími til að smíðakennarar tækju saman höndum og
gerðu greinagóð og skilmerkileg þrepamarkmið með það fyrir augum að við
værum ekki alltaf að finna upp „sama hjólið“. Einnig tel ég að þó að gott sé að
hafa verkefnabanann við hendina þá lít ég svo á að verefnin séu aldrei
fullkláruð og hægt sé að nota grunninn og bæta og þróa nýjar aðferðir að
verkefnum. Að mínu mati er nauðsynlegt að fara stundum út fyrir
verkefnaramman og halda huganum opnum og nýta þær hugmyndir sem
nemendur og kennarar ættu að fá að fá tækifæri til, því eins og máltækið
segir „hálfnað er verk sem hafið er“. Ég tel nauðsynlegt fyrir mig sem
smíðakennara að hafa þetta máltæki að leiðarljósi til að gera betur í dag en í
gær.
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Inngangur
Verkefnabankinn er lokaverkefni mitt í Háskóla Íslands, Menntavísindasviði.
Kjörsvið

mitt

er

hönnun

og

smíði.

Markmið

mitt

með

þessum

kennsluverkefnabanka er að gefa mér og öðrum smíðakennurum hugmyndir
um verkefni fyrir nemendur á yngsta stiginu. Það er ekki til mikið af bókum
sem koma með tillögur að verkefnum fyrir þennan aldurshóp. Ég skoðaði
bækur, blöð, vafraði á veraldarvefnum, fékk hugmyndir frá smíðakennurunum
sem ég hef verið hjá í gegnum námið og hjá samnemendum mínum sem
góðfúslega vildu deila með mér efni frá sér.
Uppbygging verkefnabankans er þannig að fyrst kemur inngangur. Á eftir
honum kemur kynning á verkfærum sem nemendum er ætlast til að nota og
læra að vinna með fyrir yngsta stigið. Þar á eftir koma þrepamarkmiðin úr
Aðalnámskrá Grunnskólanna, hönnun og smíði úr viðauka 2 og verkefni sem
henta hverju þrepi. Á eftir því koma svo áfangamarkmiðin í hönnun og smíði
við lok 4. Bekkjar, sem sagt áfangamarkmið fyrir yngsta stig. Þá kemur tillaga
að námsmati sem felur í sér símat og mati á lokaafurð. Að lokum er blað sem
hjálpar nemendum til að vita hvaða verkfæri þeir þurfa að nota við vinnuna og
kalla ég það blað „þarfaþing“.
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Áfangamarkmið og þrepamarkmið
Markmið eru leiðarvísir í öllu skólastarfi. Markmið aðalnámskrár grunnskóla
eru

sett

fram

í

tveimur

meginflokkum,

það

er

lokamarkmið

og

áfangamarkmið. Að auki eru þrepamarkmið sem eru safn markmiða eða
viðfangsefna til að ná settum áfangamarkmiðum. Áfangamarkmið eru fyrir 1. 4.bekk, 5. - 7.bekk og 8. - 9. bekk. Þrepamarkmiðin mynda stíganda í náminu
frá upphafi til loka grunnskóla. Skólar geta haft þrepamarkmiðin til viðmiðunar
við gerð skólanámskrár. Áfangamarkmið greinarinnar byggjast á sjö
efnisþáttum og nokkrum undirþáttum. En þrepamarkmiðin skiptast í þrjá
efnisþætti. Engu að síður fela þrepamarkmiðin í sér alla efnisþætti
áfangamarkmiða.

Persónulega

finnst

mér

auðveldara

að

fylgja

þrepamarkmiðunum við gerð verkefnisins, þar sem ég og aðrir kennarar geta
notfært sér þau síðar meir við gerð skólanámskrár og legg því meiri áherslu á
þau.
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Hefilbekkurinn er vinnuborð smiðsins. Á bekknum eru tvær tangir, framtöng
og baktöng. Framtöngin er til þess að klemma/þvinga lóðrétt en baktöngin er
til þess að klemmir/þvingar bæði lóðrétt og lárétt. Götin á hefilbekknum eru
fyrir bekkhakana sem eru látnir standa uppúr til að halda til dæmis fjöl eða
kubbum. Skerstokkurinn er til að mynda festur á milli bekkhakanna.
Bekkskúffan er fyrir verkfæri eða til að taka við spæni eða þess er frá fellur
við vinnuna.
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Til eru margar gerðir hamra. Klaufhamrar er sá
algengasti og nemendur þekkja væntanlega
flest. Hann er til á flestum heimilum. Uppbygging
hamarsins er skaft, kragi, háls, hnakki, skalli og
klauf sem hann dregur nafn sitt af og er til að
draga úr nagla.

Pinnahamar er aðallega notaður í skólum þá sér
í lagi hjá yngri bekkjum. Þeir eru notaðir til að
negla pinna og álíka mjóa nagla.

Bakkasagir

eru

þunnblaða

með

stóllista

klemmdan utanum bakkann til styrktar blaðinu.
Bakkasögin er hentug við margs samsetningar
svo sem geirneglingu.

Skerstokkur er notaður með bakkasöginni til að
saga í 90° og 45° horn.

Útsögunarsög eru til þess að saga út myndir og
form í þunnan við rétt eins og stingsög. Saga
þarf varlega til að rífa ekki bakhliðina á krossviðnum. Í útsögunarsöginni er hægt að snúa
blaðinu þannig að sagað er til hliðanna líka.

Útsögunarklauf, til að festa í hefilbekk til að saga
út munstur með útsögunarsöginni.
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Sandpappír notum við til að losna við rispur eftir
þjölina. Við byrjum á að nota sandpappír númer
80, 100, 120, 150 og 180. Gott er að bera olíu á
með sandpappír númer 360 og 400 ef nota á
olíu.
Alur eða síll er notaður til að merkja fyrir götum á
hlut sem við erum að fara að skrúfa í eða að
bora til að stýra bornum. Rissalur er með mjóan
sívalan legg og gerir mjóar stungur. Snaralur er
ætlaður fyrir breiðari göt því er leggur hans er
kantaður.
Raspar eru notaðir til að grófvinna tré og til að
forma tré. Tennurnar eru grófar og taka því mikið
þegar verið er að raspa.

Þjalir eru notaðar til að sverfa og notast á eftir
röspum. Þær taka rispurnar eftir raspinn. Þjalir
eru oftast sléttar öðru megin og rúnnaðar hinu
megin.
Þvingur

eru

til

af

mörgum

gerðum

og

mismunandi stórar. Þvingur eru notaðar þegar
festa á hluti saman. Meðan að lím er að þorna
og þegar við erum t.d. að saga. Þvingur eru
meðal mikilvægustu hjálpartækjum smiðsins.
Klemmur eru einnig mjög hentugar við allar
minniháttar þvinganir. Eins henta þær vel til að
festa spýtunni á útsögunarklaufina þegar verið
er að saga út.
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Handborvél er notuð til að bora göt. Halda þarf
þéttingsfast um borvélina og hafa hana hornrétta
á efniviðinn. Þrýsta þarf jafnt en ekki of fast og
snúa sveifinni hægt en svo hraðar þegar gatið
myndast.
Borsveif er notað til að bora göt eins og handborvélin nema hún er bara eldri týpa. Hún er enn
notuð í smíðastofum.

Blikkklippur eru notað til að klippa málma. Gul
blikkklippa klippir beint, rauð blikkklippa klippa til
vinstri og græn blikkklippa klippa til hægri.

Málmklippur sem eru fastar á borði og klippa
þykkari málma.

Silfursög er notuð til að saga bæði málma og tré.
En er kölluð silfursög því hún er mikið notuð af
gullsmíðum.
Málmþjalir eru svipaðar tréþjölum nema þær eru
fíntenntari og taka því minna þegar þær eru
notaðar. Eins rispa þær minna.
Flatkjafta töng er notuð til að taka utan um bolta,
skrúfur og fleira. Eins er hún notuð ef við ætlum
að beygja málma.
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Hleðsluborvél er notuð til að bora göt.
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Þrepamarkmið í hönnun og smíði fyrir 1. þrep
Handverk
Að nemandinn
 þekki hamra og sagir og þjálfist í notkun þeirra
 kunni að festa útsögunarklauf í hefilbekk
 geti notað lím við samsetningar
 geti greint notkunarsvið verkfæra og unnið með þau á öruggan
hátt
 þekki mun á grófum og fínum sandpappír og geti notað hann
 geti greint mismunandi smíðaefni, s.s. furu/greni, krossvið og
MDF-efni
 kunni að nota viðarolíu og liti til skreytingar

Hönnun
Að nemandinn
 geti leyst einföld verkefni á sjálfstæðan hátt
 geri sér grein fyrir því hvað þarf til vandaðra vinnubragða
 geti nýtt eigin hugmyndir til að skreyta smíðisgripi sína

Einstaklingur og umhverfi
Að nemandinn
 geti gengið snyrtilega um verkfæri og áhöld og sópað
smíðastofuna
 geti notað viðeigandi persónuhlífar og sitji/standi rétt við vinnu
sína
 geti unnið einn að lausn verkefna
 hafi þroskað með sér þolinmæði til vandaðrar vinnu
 geri sér grein fyrir hættum í smíðastofunni og þekki
umgengnisreglur hennar
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 geti flokkað pappír og annan úrgang sem til fellur í
smíðastofunni.
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Skopparakringla
Efni og verkfæri
Dílaefni, 3mm MDF, hringfari, bakkasög, skerstokkur, útsögunarsög,
útsögunarklauf, raspur, þjöl, yddari, sandpappír og trélitir.

Verklýsing
Nemendur fá dílastöng sem þeir setja í skerstokkinn og saga með
bakkasöginni í ca. 15 cm. Nemendurnir ydda annan endann á dílnum. Þeir fá
3 mm. MDF plötu sem er ca. 11X11 og merkja miðjuna með því að setja
reglustiku horn í horn og strika eftir. Þá setja þeir oddinn á hringfaranum á
miðjuna og hafa radíusinn um 5 cm. (radíus er fjarlægðin frá miðpunktinum
að hringferlinum). Því næst festa þeir plötuna á útsögunarklaufina eða halda
með fingrunum við plötuna en passa verður að nemendurnir hafi ekki
fingurna í sagarlínunni. Það þarf ekki alltaf að raspa og sverfa, en þeir sem
ná ekki að fylgja línunni þegar þeir saga þurfa að raspa og sverfa en það er
nóg fyrir hina að pússa með grófum sandpappír og enda á fínum. Að lokum
skreyta þeir með trélitum.
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Nagla-skrapa
Efni og verkfæri
Viðarkubbur, sandpappír, reglustika/vinkill, naglar, hamar, málning brennipenni eða matarolía.

Verklýsing
Viðarkubbur. 25x5x5cm. Reynið að saga kubbinn úr efniviðnum á þann hátt
að viðurinn liggi þversum frekar en langsum (þá er minni hætta á að
kubburinn klofni þegar naglarnir eru reknir í hann). þegar búið er að saga
kubbinn þá er hann pússaður með sandpappír. Lína dregin langsum eftir
miðjum kubbnum að ofan (mynd A). Merkið á línuna hvar naglarnir eiga að
vera. (mynd B) Nöglum er raðað saman í hópa eftir stærðum (mynd C).og
negldir í kubbinn. (á myndinni eru notaðir 16 naglar) Ef vill, má skreyta hann
með brennipenna, málningu eða olíubera.

Leikmáti
Strjúkið með stóra naglanum eftir naglaröðinni eða sláið létt á naglana.
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Tappa-hrista
Efni og verkfæri:
Tappar af gosdrykkjaflöskum, fura þar sem nemendur geta hannað sína eigin
fígúru eða form, u.þ.b. 2cm þykk. Sandpappír, naglar með stórum haus,
raspur, þjöl, litir eða olía, hamar, alur.

Verklýsing:
Nemendur út form eða fígúru. Raspa með rasp og sverfa með þjöl. Pússað
með sandpappír. Þeir gata tappana með alnum þannig að þeir geti leikið
lausir á nöglunum. Hljóðfærið Skreytt með litum eða olíuborið. Neglið
tappana á formið/fígúruna, tvo og tvo líkt og sýnt er á myndinni hér að neðan.

Leikmáti:
Hristið eða sláið því í lófann.
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Púsluspil
Efni og verkfæri:
Blað og blýantur, 4 mm. MDF, útsögunarsög, sandpappír, klemmur,
vax/trélitir

Verklýsing
Nemendur byrja á að teikna mynd (mynd a) á blað sem þeir svo færa yfir á
plötuna sem kennarinn er búin að saga í ca. 20cm X 20cm. Myndin lituð með
trélitum. Merkið inná myndina strik með 5cm millibili (sjá mynd B) og saga
eftir línunum með laufsög og pússa létt yfir kantana. Kennarinn er svo búin
að útbúa aðra plötu sem er 23 cm. X 23 cm. Einnig verður kennarinn búinn
að saga niður lista sem eru 3 cm. sem þeir saga svo niður í 20 cm. lengjur.
Þá líma þeir listana á kantana á stærri plötunni. (sjá mynd c) Að lokum eru
kantarnir á púsluspilinu pússaðir.
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Hitaplatti
Verkfæri og efni
6mm MDF, útsögunarsög, útsögunarklauf, birkigreinar eða aðrar greinar,
bakkasög, skerstokkur, vatn, sandpappír, lím, þvinga

Verklýsing
Nemendur teikna form, hring eða kassa. Festa útsögunarklauf í hefilbekkinn
og saga með útsögunarsög. Þá þurfa þeir að raspa með rasp, sverfa með
þjöl og pússa með sandpappír númer 100 og 150. Síðan Saga þeir greinar í
skífur. Gott að festa kubb með þvingu á skerstokkinn til að allar skífurnar
verði jafn þykkar. Setja skífurnar í bleyti til að auðveldara sé að taka börkinn
af og að lokum líma skífurnar á plattann.
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Þrepamarkmið í hönnun og smíði fyrir 2. þrep
Handverk
Að nemandinn
 þekki og geti notað grunnverkfærin hamra, sagir og raspa
 geti notað laufsög og bakkasög ásamt útsögunarklauf og
skerstokk og geti valið verkfæri við hæfi verkefnis
 hafi notað einfaldar gerðir samsetninga, s.s. lím og nagla
 hafi unnið með mismunandi smíðaefni, s.s. plötuefni, við og band
 geti greint efni í umhverfi sínu, s.s. við, málma, plast og gler
 kunni að umgangast verkfærin, hreinsa og ganga frá þeim eftir
notkun
 kunni að velja og beita sandpappír á réttan hátt
 geti valið pensla við hæfi verkefnis og kunni að mála með
vatnsleysanlegum litum
 geti skreytt smíðisgripi sína með brennipenna

Hönnun
Að nemandinn
 geti gert einfalda mynd af smíðisgrip og unnið eftir henni
 þekki grunnformin og geti nýtt sér þau við hönnun verkefna
 geti nýtt sér hugmyndir annarra við gerð eigin verkefna
 þekki til hefðbundins vinnuferlis
 þekki rafknúin tæki í umhverfi sínu

Einstaklingur og umhverfi
Að nemandinn
 þekki endurvinnanleg efni sem unnið er með og geti flokkað þau
til endurvinnslu
 þekki til mengandi efna og þeirra sem menga ekki
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 sýni öðrum kurteisi og tillitssemi og beri virðingu fyrir vinnunni
 sé meðvitaður um góða umgengni í smíðastofunni
 sýni aðgæslu í umgengni við verkfæri
 leggi sig fram við vinnu sína geti virkjað áhugasvið sitt við val
verkefna og geri sér grein fyrir hæfileikum sínum í sköpun

43

Verkefnabanki
Jana María Guðmundsdóttir

Negldir naglar og ofið í með garni
Efni og verkfæri:
Fura, naglar, garn, vír, sandpappír, hamar

Verklýsing
Nemendur byrja á að merkja á blað breidd furunnar sem er um 15 cm. á
breidd og mega sjálf ákveða lengdina sem verður á furuborðinu. Því næst
teikna þeir mynd á blaðið. Þeir fá furuborð sem er 15 cm. breið og þeir saga
niður í þá stærð sem þeir ákváðu á blaðinu með því að með því að setja
furuborðið í skerstokkinn og saga með bakkasög.Því næst pússa þeir
kantana. Þeir mála furubútinn og passa að þrífa vel pensla eftir notkun Þegar
búið er að mála þá yfirfæra þeir myndina af blaðinu yfir á furubútinn. Þá negla
þeir í útlínur með hálfdúkkuðum nöglum. Síðan er ofið og vafið með garni,
stráum, vír og hverju öðru sem henta þykir. Jafnframt má nota teiknibólur og
annað þess háttar til skrauts (augu, nef, hjól o.fl.).
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Húsdýrin
Efni og verkfæri
6 mm. MDF eða 4 mm. krossvið, útsögunarsög, útsögunarklauf, raspur, þjöl,
sandpappír, trélitir, vaxlitir og tússlitir.

Verklýsing
Nemendurnir fá að velja sér húsdýr. Þeir teikna það upp á viðarplötuna. Þá
festa þeir útsögunarklaufina í hefilbekkinn og saga dýrin út. Kennarinn sýnir
þeim svo hvar á að saga til að þeir sagi rétt. Að því loknu þurfa þeir að raspa
og sverfa til að ná öllum misfellum. Þá er að pússa með sandpappír númer
100 og svo númer 150. Að lokum lita þeir með trélitum. Gott er að koma með
smá fræðslu um húsdýrin í leiðinni t.d. mismunandi eiginleika þeirra og
mikilvægi í íslenskum landbúnaði. Þeim sýndar myndir af fjölbreyttum
litbrigðum þeirra og litanöfn rædd s.s. skjöldóttar kýr og skjóttir hestar. Þeir
eru vaktir til umhugsunar um heiti dýra eftir litum eins og Sokki sokkóttur
hestur, Týra tík með hvítt (ljóstýru) í enda skottsins.
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Trémósaík
Efni og verkfæri
Endatrésbútar af furu um sem kennarinn sagar niður í þynnur sem eru um 3
cm. þykkt, vatnsmálning, lím, 6 mm. Krossviður og hamar.

Verklýsing
Nemendur látnir teikna mynd á blað. Krossviður sagaður niður eftir að
stærðin á myndinni er klár. Kennarinn er búinn að saga niður slatta af
endatrésbútum. Þá leggja þeir endatrésbútana í bleyti í vatnsmálningu
(akrýlmálning blönduð með vatni) taka uppúr og leyfa að þorna. Þá brjóta
þeir endatrésbútana niður með hamri og raða bútunum niður á myndina og
setja lím á hvern bút. Ágætt getur verið að láta þá lita myndina fyrst og líma
svo bútana á því þá vita þeir hvaða liti þeir þurfa.
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Órói (Grunnformin)
Efni og verkfæri
Trjágrein, 3 mm. krossviður, band/girni , útsögunarsög, raspur, þjöl,
sandpappír og akrílmálning

Verklýsing
Nemendur fá fræðslu um grunnformin sem eru hringur, þríhyrningur og
ferningur, og það hvernig þau eru allt í kringum okkur. Þeir eru látnir teikna
upp nokkur grunnform á plötu sem þeir fá hjá smíðakennara. Þá saga þeir út
formin. Hringina saga þeir með laufsög og ferningana og þríhyrningana saga
þeir með bakkasög og nota skerstokkinn til að saga í beint og í 45°. Ef þeir
þurfa að raspa og þjala þá gera þeir það annars pússa þeir. Með hjálp
kennara eru boruð göt til að hægt sé að hengja þau á band sem síðan er fest
á greinina. Formin eru lituð með vatnslitum og væri sniðugt að nota
grunnlitina til þess. Passa þarf að láta nemendur þrífa penslana vel því aðrir
nemendur eiga eftir að nota þá á eftir þeim. Eins að láta þá alltaf nota hlífðarföt. Að lokum er band eða girni þrætt í gegnum götin og fest á greinina. Eins
má leyfa þeim að koma með eina mynd í miðjunni sem inniheldur eitthvað af
formunum. T.d. hjarta sem er úr tveimur hringjum og einum þríhyrning.
Skreyta má greinina með því að sverfa með þjöl hingað og þangað á
greininni.
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Þrepamarkmið í hönnun og smíði fyrir 3. þrep
Handverk
Að nemandinn
 geti fest lárétt og lóðrétt í hefilbekk
 geti notað helstu sagir á réttan hátt
 geti notað helstu mælitæki, s.s. málstokk og málband
 þekki mun á járnbor og trébor og geti notað þá í handborvél
(borsveif)
 þekki bitjárn og viti til hvers þau eru notuð
 geti notað sandpappír sem hæfir efni
 kunni að sverfa, raspa og draga út nagla
 þekki mismunandi gerðir líms, s.s. trélím, plastlím o.fl.
 þekki mun á viði lauftrjáa og barrtrjáa
 geti notað fjölbreytt efni við smíði gripa sinna

Hönnun
Að nemandinn
 geti gert einfalda teikningu í tvívídd af smíðisgrip sínum í
raunstærð
 skilji framvindu vinnuferlis
 þekki mismunandi birtingarform orku, s.s. vind og rafmagn
 þekki til vistvænnar orku
 hafi unnið eftir einföldu hönnunarferli sem felur í sér þörf, lausn
og framkvæmd
 hafi unnið að hugmyndavinnu
 geti fundið jafnvægispunkt á vogarstöng
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Einstaklingur og umhverfi
Að nemandinn
 hafi unnið með ferskan trjávið
 geri raunhæfar kröfur til eigin getu og færni
 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að gera sitt besta
 geti sett umhverfi smíðastofunnar í samhengi við daglegt líf sitt
 sýni vinnu og viðhorfum annarra virðingu
 geri sér grein fyrir að náttúruauðlindir eru ekki óþrjótandi og
maðurinn getur hjálpað til við endurnýjun þeirra, s.s. með
gróðursetningu
 gangi vel um og geti þrifið vinnuumhverfi sitt skipulega
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Skrapa
Efni og verkfæri:
2 listar úr tré, annar 2,5 cm. í þvermáli og u. þ. b. 30 cm. langur, hinn 6 mm. í
þvermáli og u. þ. b. 20 cm. langur, eins má nota viðargreinar af sömu stærð.
Sög, þjöl, blýantur, reglustika og sandpappír

Verklýsing:
Nemendur mæla með tommustokk um 30cm og merkja á listann sem er 2,5
cm. í þvermáli. Listinn sem er 6 mm. í þvermáli á að vera 20 cm. langur. Þeir
festa skerstokkinn í hefilbekkinn og saga með bakkasög. Því næst merkja
þeir með blýanti á 30 cm. stafinn og láta 1 cm. vera á milli strikanna, skilja
þarf eftir 10 cm. bil á öðrum endanum fyrir handfang (A). Saga með
útsögunarsög um 1 cm. djúpar raufar hornrétt niður í stafinn við blýantsstrikin
(B). Þeir sverfa um ½ cm. frá hvorri sagaðri rauf þannig að þverskurður
raufarinnar verið v-laga eða u-laga. (C) Pússið báða stafina og brúnir með
sandpappír. Festa má minni stafinn með bandi við þann stærri.

Leikmáti:
Strjúkið með mjórri stafnum eftir brúnum breiðari stafsins. Kannið hvort
hljóðblærinn er mismunandi eftir því hvar strokið er um brúnirnar.
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Bænamynd (strákur/stelpa)
Efni og verkfæri
6 mm. MDF, útsögunarsög, útsögunarklauf, raspur, þjöl, sandpappír og
akrílmálning

Verklýsing
Nemendur fá að ráða hvort að þeir fá mynd af stelpu eða strák. Þeir teikna
myndina upp á plötu og saga síðan út. Þá þurfa þeir að festa hlutinn lóðrétt í
hefilbekkinn og raspa með raspi, sverfa með þjöl og pússa með sandpappír.
Fyrst með stærð 100 og svo 150. Þá læra þeir að nota handborvél til að bora
gat svo hægt sé að hengja upp myndina. Þá er hún máluð og nemendum
kennt að mála fyrst andlitslit yfir allt (grunna) og látið þorna. Þá eru náttfötin
máluð og að lokum hárið. Passa þarf að málningin fái að þorna á milli
umferða og á milli mismunandi lita því annars getur liturinn klínst til. Passa að
nemendur fari í hlífðarföt þegar þeir mála.
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Blýantastandur
Efni og verkfæri
Fura, bakkasög, skerstokkur, raspur, þjöl, handborvél, bor, sandpappír,
þvingur, hamar, alur og aprílmálning

Verklýsing
Áður en nemendur fá efni til að vinna með þá er gott að fræða þau um
muninn á milli barr- og lauftrjáa. Útskýra fyrir þeim verkefnið (það þarf að
bora mikið) og af hverju við notum furu sem er barrtré, er ekki eins harður í
sér, en ekki til dæmis birki sem er lauftré og er harðviður. Þeir eru fyrst látnir
teikna mynd af hlutnum í raunstærð. Síðan eru þeir látnir mæla u.þ.b. 20 cm.
furubút sem þeir saga með bakkasög. Skerstokkurinn er festur í hefilbekkinn.
Þá raspa þeir form á bútinn t.d. mús, bíl eða bát. Því næst merkja þeir fyrir
götum með blýanti og negla svo með hamrinum á alin til að fá stýringu fyrir
borinn. Þá bora þeir götin sem þeir voru búnir að merkja. Þeir pússa, mála og
skreyta með aprílmálningu. Eins má nota vír, garn, leðurreim eða annað efni
sem skott og veiðihár ef þau gera músina og svo dekk sem þeir festa á með
nagla ef þeir gera bíl.
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Kertastjaki
Efni og verkfæri
Fura, bakkasög, skerstokkur, lím, 3 mm. krossviður, útsögunarsög,
útsögunarklauf, raspur, þjöl, sandpappír, aprílmálning og 3 mm. aprílplast.

Verklýsing
Nemendur fá furubút sem er um 2 cm. þykkur og þau saga niður í 13 X 13
cm. ferning. Þeir eru látnir raspa flái á kubbinn þeim megin sem kertið á að
standa. Kennarinn ristir svo fyrir krossviðnum og aprílplastinu sem stingst
niður í raufina. Það þarf einnig að segja þeim hvernig það sé hægt að ná
þessu með sporjárni til þess að kynna bitverkfærin fyrir þeim. Því næst fá þeir
krossviðsplötu 3 mm. þykka og 13 cm. breiða. Þeir saga út smá boga á
plötuna eins og sést á mynd og pússa. Síðan fá þeir akrílplast sem er 3 mm.
og 12 cm. breið og saga líka boga á hana og hafa bogann aðeins minni en
bogann á krossviðsplötunni. Þegar þessu er lokið þá sverfa þeir þar sem þeir
söguðu og pússa svo með sandpappír númer 220. Þá velja þeir sér mynd til
að saga inní krossviðsplötunni þannig að kertaljósið skíni í gegn. Þá sjá þeir
hvernig það þarf að bora til að koma söginni að til að saga eins og þeir vilja.
Það getur verið gott að bora tvö til þrjú göt eins og sést á myndunum hér að
neðan (svörtu punktarnir).
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Þrepamarkmið í hönnun og smíði fyrir 4. þrep
Handverk
Að nemandinn
 kunni að bora fyrir dílum og skrúfum og geti notað rafhlöðuborvél
á öruggan hátt
 geti notað tálguhníf
 hafi lært grunnaðferðir við málmsmíði, s.s. að klippa, sverfa og
pússa, og geti notað viðeigandi verkfæri, s.s. silfursög,
málmklippur og þjalir
 hugi vel að efnisnýtingu og geri sér grein fyrir mikilvægi hennar
 hafi notað púnsla og önnur álíka verkfæri til að skreyta málmhluti
 hafi unnið með þunnar málmplötur og víra
 hafi unnið hlut til heimilisnota úr ferskum trjáviði, s.s. smjörhníf
eða penna
 geti nýtt sér mismunandi efnivið í smíðisgripi
 geti valið og notað yfirborðsefni við hæfi verkefna sinna

Hönnun
Að nemandinn
 geti teiknað hlut í raunstærð og smíðað hann samkvæmt henni
 þekki og geti beitt hefðbundnu vinnuferli við lausn verkefna sinna
 geti unnið eftir gefinni forskrift að gerð smíðisgripa
 geti gengið um umhverfi sitt á ábyrgan hátt
 þekki hættur sem geta stafað af rafmagni
 geri sér grein fyrir að útlit hönnunarinnar getur skipt miklu máli
fyrir gildi hennar
 geti sett útlitshönnun í samband við notkunarsvið hlutar
 hafi unnið í hópi að þarfalausnum
 geti nýtt sér hjól og öxla í verkefnum
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 geri sér grein fyrir hugtakinu tækni

Einstaklingur og umhverfi
Að nemandinn
 kunni að umgangast mengandi efni
 þekki hugtakið sjálfbæra þróun
 móti smíðisgrip eftir smekk og viðhorfum
 geti lagt raunhæft mat á verk sitt og metið eigin vinnu að
verðleikum
 sýni ábyrga umgengni og fari eftir almennum reglum í
smíðastofunni
 skilji mikilvægi þess að nota persónuhlífar við vinnu
 sýni skilning á góðri samvinnu
 geri sér grein fyrir gildi góðrar meðferðar tækja og vinnusvæðis
 hafi þroskað með sér gæðamat
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Formun koparþynnu (koparfólía)
Efni og verkfæri
Koparfólía, krossviður, skæri, kúlupenni, díll, sparsl, brennisteinslifur, stálull,
olía, sandpappír og svampur.

Verklýsing
Nemendur teikna mynd á blað eða velja sér mynd úr bók. Festa þarf myndina
með málningar á koparfólíuna til að hún færist ekki úr stað. Hafa skal svamp
0,5 mm. undir til að myndin verði upphleypt. Þeir fara með kúlupenna í útlínur
myndarinnar og marka þannig ofan í koparþynnuna svolítið fast en ekki of
fast. Nú skal snúa þynnunni við og fara með kúlupenna í innanverðar
útlínurnar og byrja þannig að forma myndina. Næst nota þeir yddaðan díl
(ekki of oddhvassan) sem þeir nota til að forma myndina, passa þarf að fara
ekki í gegn. Nú er myndinni aftur snúið við og farið með kúlupenna aftur í
útlínur til að fá tilheyrandi fleti lárétta. Þá er brennisteinslifur borin á myndina.
Sparsla þarf í formið til að myndin falli ekki inn. Athyglisfletir eru lýstir upp
með stálull. Gott er að setja olíu á myndina það skerpir ásýndina. Að lokum
er myndin límd á plötu sem búið er að pússa og bera til dæmis rustik olíu á.
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Órói
Efni og verkfæri
Málmur 0,5-07mm, blikkklippur, girni og grein.

Verklýsing
Nemendur velja sér málm. Teikna form sem er auðvelt að klippa út. Þeir
ýmist klippa með blikkklippum eða með málmklippum sem eru festar á borð
og klippa þykkari málma. Að því loknu þá þurfa þeir að sverfa með þjöl.
Pússa yfir brúnir og jafnvel yfir flötinn líka ef þeir ætla að fá matta áferð. Þá
þurfa þeir að bora í formin til að geta sett í það girni og hengt það upp á grein
eða málmhring eins og sést á myndinni hér að neðan. Gott er ef tveir og tveir
hjálpist að við að bora til að passa uppá að borvélin sé bein en ekki á ská og
skjön. En passa verður að festa formið með þvingu til að það fari ekki af stað
og skeri litla fingur. Ræða við þá um hvaða afl/kraftur það er sem fær óróan
til að bærast og mynda hljóm. Eins má velta fyrir sér nafninu órói.
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Penni
Efni og verkfæri
Trjágrein, tálguhnífur, borvél, sandpappír, greinaklippur, brennipenni,
brennipenni og matarolía.

Verklýsing
Gott er að fræða þá um nýtingu skógarins og mikilvægi þess að gróðursetja
ný tré. Mikilvægt er að passa að þeir þekki allar reglur sem fylgir því að vera
með hníf. T.d. að labba aldrei með hnífinn og að best sé að setja hulstrið
undir lærið, þannig að þegar maður stendur upp þá dettur það í gólfið sem
minnir okkur á að við göngum ekki með hníf. Nemendur velja sér trjágrein til
að tálga. Þeir ráða hvort að þau taki allan börkinn af eða skilji börkinn eftir á
(smekksatriði), eins má taka hluta af berkinum af. Hola þarf greinina með bor
til að setja fyllinguna innan í. Þeir geta svo skreytt pennann með brennipenna
og fengið sitt persónulega útlit á hann.
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Tré (samþætting við textílmennt)
Efni og verkfæri
MDF, sög, raspur, þjöl, sandpappír, límbyssa, málning og efni úr textílmennt.

Verklýsing
Nemendur eru látin teikna eftir fingrunum á sér þannig að teikningin líti út
eins og tré. Mega laga það aðeins til stækka og beygja. Þá yfirfæra þeir það
á MDF plötu og saga það út. Því næst raspa þeir og þjala. Að því loknu
pússa þeir með sandpappír. Nemendurnir teikna botn fyrir tréð. Tréð málað
og botninn líka. Merkja á botninn þar sem tréð á að standa og bora lítil göt
setja nagla í gegn og leggja tréð við þannig að það komi smá för eftir
naglann. Þá er borað uppí tréð til þess að það klofni ekki þegar við neglum
uppí stofninn. Gott að setja lím í götin til að naglinn fari ekki úr. Nemendur
þæfa ull í textílmennt og sauma tölur á ullarhringina. Að lokum eru ullarhringirnir festir á með lími úr límbyssu. Passa að nemendur brenni sig ekki á
límbyssunni.
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Þarfaþing
Nafn

Bekkur

Heiti verkefnis

Hvað þarf ég þegar ég er að...

Teikna/hanna
Saga í 90°
eða 45°
Saga
bogalínur
Festa hlut
Raspa
Sverfa
Pússa
Skreyta
Tálga
Negla
Líma
Bora
Skrúfa
Klippa málm
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