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1. Inngangur 

 

Hönnun og smíði var alltaf uppáhaldsfagið mitt í grunnskóla. Ég hef því alltaf haft 

áhuga á smíðum og vinnu með tré. Í dag er námsgreinin stærri og felur í sér vinnu 

með svo miklu meira en bara tré, eins og t.d. gler og málma, nýsköpun og hönnun. 

Ég tel mjög mikilvægt að börn öðlist þekkingu og færni í verklegum greinum og 

ákvað því að skrifa um gildi verklegrar kennslu með áherslu á hönnun og smíði. Á 

seinni árum hef ég kynnst hugmyndum um útikennslu og séð að þar eru góðir 

möguleikar fyrir verklega kennslu og samþættingu námsgreina. Í útikennslu er oft 

lögð mikil áhersla á náttúrufræði og þar liggja miklir möguleikar fyrir smíðina líka. 

Smíðakennarar eru að mínu mati oft á tíðum einangraðir og samstarfsmöguleikar 

við aðra kennara eru ekki nógu nýttir.  

Í þessari ritgerð leita ég svara við spurningum eins og: Hvernig er hægt að efla 

meðvitund um gildi verklegrar kennslu? Hvernig má efla verklega kennslu í 

gegnum útikennslu? Hvernig getur verkleg kennsla stutt við að efla náttúruvitund 

nemenda? Ég fjalla um helstu rök fyrir verklegri kennslu – hönnun og smíði og geri 

grein fyrir hvað felst í útikennslu. Í lokin gef ég nokkur dæmi um hvernig hönnun 

og smíði getur stutt við og lagt að mörkum til útikennslu.  
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2. Hugmyndir um verklega kennslu 

 

Frá örófi alda hafa menn notað trjávið til að byggja sér heimili, heimilishluti, 

verkfæri, skrautmuni og fl. Íslendingar sóttu sinn við til Norðurlandana og þá 

aðallega til Noregs og nýttu sér einnig rekavið sem rak á strendur hér við land. Það 

er talið að Ísland hafi verið skógi vaxið og að landnámsmenn hafi nýtt sér skóginn 

til hús bygginga, en það er ólíklegt að íslenskur skógur hafi verið gróskumikill því 

þess er getið í fornsögum að menn hafi flutt efni til að byggja skála og skip frá 

Noregi (Kristinn Svavarsson, 2008). Skógur á Íslandi var allt að 1/3 hluta á 

landnámsöld og hann hefur aðallega verið nýttur til smíða, eldiviða, kolagerðar og 

beita fyrir húsdýrin. Eyðing skóga var stöðug alla landnámsöldina og það var ekki 

fyrr en 1894 sem sett voru lög um friðun skóga á Íslandi (Stefán Bergmann o.fl., 

2008).  

Í upphafi skóla á Íslandi voru nær eingöngu kenndar bóklegar greinar og flestir 

hlutu stutta skólagöngu, þá sérstaklega í sveitum. Í sveitum voru farskólar þar sem 

kennari eða prestur fóru á milli bæja til að mennta börnin í sveitinni og þá var aðal 

áhersla lögð á að læra kverið. Kennarinn dvaldi þá á einum af stærri bæjum 

sveitarinnar í nokkrar vikur í senn og komu þá börn af öðrum bæjum þangað til að 

menntast og þau börn sem áttu heima fjærst fengu að vera á bænum á meðan 

kennsla fór fram (Ólöf Garðasdóttir 2007). Þegar skólaganga varð almenn þótti 

ýmsum eðlilegt að börnum væri kennd handmennt, en uppeldismiðuð smíðakennsla 

átti erfitt uppdráttar á Íslandi og það er ekki minnst á hana í fræðslulögum fyrr en 

1936. Það þurfti þó baráttu til að svo yrði og Jón Þórarinsson var þar í fararbroddi. 

Hann kynnti skóla -iðnað fyrir Íslendingum eftir að hann hafði verið að ferðast um 

Evrópu til að kynna sér alþýðumenntun og skólamál. 
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2.1 Hugmyndir Jóns Þórarinssonar 

Jón Þórarinsson 1854-1926 

Jón Þórarinsson var einn af frumkvöðlum í baráttunni fyrir smíðakennslu í 

almenningsskólum. Hann var fæddur á Melstað í Miðfirði 23. febrúar 1854. Hann 

lauk stúdentsprófi 1877 byrjaði nám í guðfræði við Hafnarháskóla en lauk ekki próf 

þaðan. Hann fékk styrk frá hinu opinbera til að ferðast um Evrópu til að kynna sér 

alþýðumenntun og skólamál. Hann ferðaðist í því skyni um Þýskaland og England 

árin 1881-1882 og svo um Norðurlönd sumrin 1890 og 1896 og veturinn 1907-

1908. 

Jón var skólastjóri við gagnfræðiskólann í Flensborg í Hafnarfirði, forstöðumaður 

kennaradeildar skólans frá stofnun hennar og fræðslumálastjóri frá 1908 til æviloka. 

Hann gegndi ýmsum öðrum trúnaðarstörfum og var til dæmis formaður 

Dýraverndunarfélags íslands til fjölda ára (alþingi 2001). Jón hafði því mjög góða 

þekkingu á skólamálum. 

Jón skrifaði áhugaverða grein árið 1891 í Tímarit um uppeldi og menntamál, þar 

sem kemur fram að hann var sannfærður um að kennsla í skóla-iðnaði í skólum væri 

öllum nemendum nauðsynleg vegna þess að það hefði góð áhrif á nemendur að 

stunda skóla-iðnað með bóknámi. Hann taldi að það efldi nemendur í öllu námi. 

Hann taldi að það efldi iðjusemi, reglusemi, eftirtekt og vandvirkni hjá hverjum 

nemanda að læra skóla-iðnað og að það væri nauðsynlegt bæði konum og körlum. 

Skólaiðnaður er ólíkur heimilisiðnaði að því leitinu að það er ekki verið að mennta 

nemendur í að gera nytjahluti heldur til  

„að veita nemendum andlegt og líkamlegt uppeldi, að mennta þá í orðsins 

sanna skilningi. Í þeim skilningi er skólaiðnaðinum svo hagað, sem best 

gegnir til þess, að skerpa eftirtektina, og temja unglingum nákvæmni; að 

styrkja viljann og kenna reglusemi; styrkja heilsuna eða verja sjúkdómum; 

efla líkamskraftana, og efla allan líkaman, einkum augu og hönd (Jón 

Þórarinsson, 1891, bls. 4).“  

Jón tekur einnig fram að nemendur í skóla-iðnaði temji sér einnig þolinmæði. Að 

geta unnið verk hjálparlaust finni fyrir þeirri ánægju sem fylgir líkamlegri vinnu og 

verklegum störfum (Jón þórarinsson, 1891). Það er áhugavert að Jón tekur fram að 
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kvenfólk hafi einnig mjög gott af því að læra skóla- iðnað. Hann taldi að þær þyrftu 

að læra að nota handverkfæri og rétta líkamsbeitingu . Hann taldi að það þyrfti að 

eyða þeirri heimsku trú að konur gætu bara unnið einstök verk. Að Karlar og konur 

vinni saman í skólum, taldi hann myndi eyða þeim mun sem talinn er vera á 

kynjunum hvað varðar eiginleika til mismunandi starfa. Jón setti fram þá skoðun að 

sú skaðsemi sem hlytist af kyrrsetu og eintómum bóklestri væri „blóðleysi, 

taugaveiklun, fjörleysi, ófullkomin líkamsþroski og óeðlilegar náttúruhvatir (Jón 

Þórarinsson 1891, bls 8).“ Allt þetta mætti bæta með skóla -iðnaði. Þar fengju 

nemendur hreyfingu og útrás fyrir sköpunargleði. Það hefði upplífgandi áhrif á 

líkama og sál og veiti þeim upplífgandi hvíld frá bóknáminu. 

„Hin einræningslega andlega menntun hefur smátt og smátt orðið að þoka 

fyrir lífið, fyrir þeirri menntun, sem setur sér fyrir markmið,að vekja til 

lífsins alla hæfileika mannsins, andlega og líkamlega og veita þeim þann 

vöxt og viðgang sem hver einstaklingur er mótækilegur fyrir. Heróp 

uppeldissins er nú Hraust sál í hraustum líkama (Jón Þórarinsson,1891, bls. 

1)“ 

Jón kemur inná ýmsa þætti sem snúa að kennslu. Hann fjallar um að það sé 

nauðsynlegt að fara rétt að í kennslunni og að það þurfi að kenna nemendum rétta 

líkamstöðu og hvernig beita eigi verkfærunum rétt, þannig að vinnan vinnist á sem 

bestan hátt. Sá sem sér um kennsluna þarf að vera fullmenntaður kennari sem hefur 

góðan skilning á því hvernig á að koma fram við nemendur sína. Uppbygging 

kennslunnar þarf að vera þannig að það sé byrjað frá grunni og svo verði vinnan 

flóknari stig af stigi til að auka færni nemandans. Jón telur einnig að það þurfi að 

kenna færni á verkfærin í vissri röð og eitt verkfæri sé kynnt í einu. En síðan sé 

verkfærum bætt við eftir því sem æfingarnar verða flóknari (Jón Þórarinsson, 1891). 

Segja má að Jón hafi verið ötull talsmaður fyrir því að allir nemendur fengju 

kennslu í skóla- iðnaði vegna þess að það væri öllum hollt að læra að beita 

verkfærum rétt og að hreyfing væri öllum til góða.  
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2.2 Hugmyndafræði Comeníusar 

Johann Amos Comenius (1592-1670)  

Comeníus var „spámaður guðríkishugsjónar uppeldisbjartsýni friðar og eindrægni í 

miðri sundrung yfirgangi og skepnuskap þrjátíu ára stríðsins (Myhre, 2001, bls. 

69)“. Hann var kennslufræðingur, kerfishugsuður og hagsýnn. Comeníus vildi að 

allir hefðu jafnan rétt til náms það skipti ekki máli úr hvaða stétt eða stöðu 

nemendur komu. Hann lagði einnig ríka áherslu á að börn byrjuðu að læra ung. 

Hann trúði því að manneskjan fæddist með náttúrulega þörf fyrir þekkingu, en að 

skólarnir tækju það frá henni (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009) 

Hugmyndir Comeniusar um uppsetningu skólahalds var á þennan hátt: 

Móðurskólinn fyrstur og þar gaf hann meðal annars út kennslubók fyrir foreldra. 

Þessi skóli var hugsaður sem heimaskóli foreldra. Móðurskólinn (7-12 ára) þá eru 

nemendur komnir í skóla sem eiga að vera starfræktir í öllum þéttbýlisstöðum 

landsins og eiga að vera opnir öllum börnum. Hér áttu nemendur að fá trúarfræðslu, 

siðferðisfræðslu, lestrarkennslu, skrift, reikning, söng og hljómlistar kennslu, 

kennslu í hússtjórn, samfélagsfræði, sögu, landafræði og byrjunar tilsögn í ýmsum 

verkgreinum. Latínuskólinn var fyrir drengi á aldrinum 13-18 ára sem vildu læra 

áfram. Að síðustu var það svo Háskólinn og hann var fyrir nemendur á aldrinum 19-

24 ára og var ætlaður þeim sem kæmu til með að gegna æðri stöðum í þjóðfélaginu. 

Þetta nám byggðist einkum á samræðum milli nemenda og kennara sem var til að 

styrkja dómgreind og viljastyrk nemenda (Myhre, 2001).  

Comeníus taldi að það ætti hver og einn að læra á sínu þroska stigi og að það ætti að 

byrja á kjarnanum. Fyrst, skynjun á undan orðum, næsta sig yrði svo minni og 

hugmyndalíf, það þriðja var hugsun og skilningur og það fjórða dómgreind. 

Uppeldisstarf hans stefndi að þremur markmiðum: Haldgóðri þekkingu (menntun), 

fögru líferni og lífi í guðsótta (Myhre, 2001, bls. 69). Hann lagði sífellt upp úr því 

að byggja á náttúrunni og hafa hana að uppeldislegu leiðarljósi. Í hans huga var 

náttúran líkamleg og sálræn þróun manneðlis og starfsemi hennar í jurta og dýralífi. 

Comeníus var fyrstur til að nota myndir í kennslu og hann gaf út fyrstu 

myndskreyttu kennslubók heimsins. Hann vildi að hlutirnir kæmu á undan orðunum 

og að börn gerðu hlutina til að læra af þeim. Hann vildi meina að það yrði að tengja 

þá hluti sem maður lærði við það sem maður þekkti fyrir því að utanbókarlærdómur 



10 

 

án merkingar væri marklaus. Comenius telur að það sé rétt að læra hægt og 

skipulega og ekki of mikið í einu. Hann talar um að það þurfi að kenna rétt 

handbragð og notkun á verkfærum og að nemendur verði að fá að spreyta sig á 

verkefnum, en ekki bara fylgjast með meistaranum (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2009). Það þarf að þjálfa samræmi hugar og handar og líkama og 

hugsunar. Nemendur ættu að glíma við raunveruleg verkefni og fyrirbæri og öðlast 

skilning á orsök og afleiðingu. Það er gott fyrir nemendur að læra ýmsa handavinnu 

í skólum í bland við bóknámið „bæði til þess að þeir kynnist því hvað lífið heimtar 

af oss, eins til þess, að betur verði séð til hvers einn er helst hneigður “(Jón 

Þórarinsson 1891, bls. 2).  

 

2.3 Hugmyndafræði Pestalozzi 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

Pestalozzi er fæddur í Zurich árið 1746. Hann ólst upp hjá móður sinni því faðir 

hans dó þegar hann var ungur. Þau mæðginin voru mjög náin og hennar vegna lagði 

hann mikla áherslu á gott samband milli móður og barns. Hann vildi einnig meina 

að gott fjölskyldulíf væri sterkasta aflið í uppeldi og félagsleg tengsl afar mikilvæg. 

Hann var þekktur fyrir mikla manngæsku og fyrir umhyggju sína fyrir 

almúgabörnum. Pestalozzi taldi að kærleikur, sjálfsvirðing og ábyrgðarkennd væru 

mikilvægustu eiginleikar í manngildi einstaklinga. Hann lagði áherslu á frumöflin í 

manninum sem eru höfuðið (vitsmunir), hjartað (siðferði og trú), höndin 

(verkkunnátta) og sjálfshjálp sem var einkar mikilvæg fyrir fátækt fólk að mati 

Pestalozzi. (Soëtard, 2000, bls. 6) 

Pestalozzi stofnaði skóla og uppeldisstofnanir í Sviss sem urðu skammlífar vegna 

erfiðra tíma. Hann rak svo skóla árin 1775-1780 fyrir fátæk börn þar sem hann 

kenndi þeim meðal annars þátttöku í atvinnulífinu. Þeim var kennt að vinna 

framleiðsluna af býli sem rekið var af skólanum. Í því fólst meðal annars að spinna 

og vefa fyrir utan að læra að lesa og skrifa (Soëtard 2000). Skólastarfið í Yverdon í 

V-Sviss á árunum 1805-1825 er það sem Pestalozzi er frægastur fyrir. Á þeim tíma 

komu til hans fræðimenn allstaðar úr Evrópu til að kynna sér störf hans. Hann 

gagnrýndi skólastarf síns tíma vegna þess að honum fannst að skólakerfið væri alls 

ekki í anda þess sem væri börnum eðlilegt. Pestalozzi skrifaði: 



11 

 

 „þú veist þetta vinur minn. En hugsaðu um stundarsakir aftur um hversu viðurstyggilegt 

þetta ódæði er ! Við skiljum börnin okkar eftir í gleði móðir náttúru þar til þau eru 5 ára 

gömul. Við gefum frjálst það sem hefur mótandi áhrif á þau. Börnin eru að verða vör við 

sinn eigin styrkleika….þegar skyndilega …við hrekjum burt allt líf frá augum þeirra. Við 

bindum skilyrðislaust enda á þetta hrífandi tímabil frelsis. Við rekum þau saman líkt og 

sauðkindur inn í illa-lyktandi herbergi klukkustundum, dögum, vikum, mánuðum og árum 

saman. Við hlekkjum þau miskunnarlaust við umhugsun um bág, tilbreytingarlaus og 

óskemmtileg undirstöðu atriði í kunnáttu og dæmum þau til tilvistar sem í samanburði við 

fyrra líf þeirra er sérlega andstyggileg  ( Laufey Ólafsdóttir. 1991)“  

Hér er nokkuð augljóst hvað hann á við að það sé ekki gáfulegt að loka börn inni í 

skólastofum og troða í þau þekkingu sem þau hafa enga tengingu við. Hann vildi 

taka mið af barninu í uppeldi og menntun og það fær mann til að hugsa hvað hann 

hafði rétt fyrir sér þarna í gamla daga. Hann vildi taka mið af barninu í uppeldi og 

menntun og það fær mann til að hugsa um mikilvægi þess, enn þann dag i dag. 

Hann vildi miða kennslu við getu barna, vitsmunalegum, tilfinningalegum og 

líkamlegum eiginleikum þeirra. Hann lagði áherslu á hæfileika barna til að læra og 

vildi virkja krafta þeirra og áhuga til að ná árangri (Myhre. 2001). Pestalozzi lagði 

áherslu á að barnið fengi að upplifa, skoða og hugsa áður enn kennarinn færi að 

skipta sér svo mikið af. Það var hlutverk kennarans að fylgjast vel með 

nemandanum og aðstoða og fræða eftir þörfum. Pestalozzi lagði mikla áherslu á að 

kærleikurinn væri rauði þráðurinn í öllu námi. Hann lagði einnig áherslu á að 

heimilið væri einnig staður mennta og að foreldrar væru virkir í að kenna börnum 

sínum. Þá var hann að hugsa um að foreldrar ættu að sýna börnum sínum umhyggju 

og kenna þeim að sýna öðrum hana. Lífið var besti kennarinn að hans mati. Þekking 

væri ekki merkileg ef hún væri bara orð úr bók. Hún þyrfti líka að vera áþreifanleg. 

Það er það sem við framkvæmum sem mótar okkur. Kennsla felst ekki í að kenna 

nemendum um hugsun heldur að móta hæfileika hans til að hugsa (Laufey 

Ólafsdóttir, 1991:62). Pestalozzi vildi að nemendur lærðu frá því einfalda til þess 

flóknara og hann vildi að einstaklingurinn lærði á sínum hraða sem við getum 

kallað í dag einstaklingsmiðað nám. Hann vildi að skólinn væri hliðstæða og 

framlenging af heimilinu og að skólinn vekti áhuga barna. Barnið, vöxtur þess og 

þroski væri miðdepill skólastarfsins en ekki námsefni eða skipulag skólastarfsins 

(Myhre, 2001). 

Þar sem nemandinn byrjar á grunnþekkingu og vinnur hana til fullnustu getur hann 

farið á næsta stig með öryggi og lærir þá um leið að hann getur í raun gert það sem 

hann ætlar sér (Silber, 1976, bls. 140-141). Uppeldisleg markmið Pestalozzis voru 
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sjálfsvirðing, sjálfsábyrgð og sjálfshjálp. Hans menntahugmyndir fólst í bóklegri, 

verklegri og siðrænni menntun. 

 

2.4 Hugmyndafræði John Dewey 

John Dewey (1859-1952)  

John Dewey lauk doktorsprófi í heimspeki 1884 og hann starfaði sem prófessor við 

Háskólann í Chicago 1884-1905 í heimspeki, sálfræði og uppeldisfræði. Hann vann 

svo sem prófessor í heimspeki við Colombia háskóla í New York frá 1905 til 

starfsloka 1930. Dewey stofnaði Tilraunaskólann 1886 í Chicago og mótaði 

uppeldiskenningar sínar þar. Hann gaf út fjölmörg fræði rit. Eitt frægast þeirra er 

Democracy and education eða lýðræði og menntun upp á íslensku.  

Með tilraunaskólanum vildi hann svara spurningum eins og hvernig má færa 

skólann nær heimilinu eða í nágrenið, eða hvernig er hægt að kenna fög eins og 

sögu, náttúrufræði og bókmenntir þannig að það hafi gildi í lífi nemandans á 

jákvæðan hátt, hvernig má samþætta greinar eins og lestur, skrift og reikning við 

aðrar greinar og reynsluheim nemandans svo honum finnist þess virði að læra þær 

og að síðustu hvernig er hægt að sinna hverjum nemanda fyrir sig í smáum hópum 

(Myhre, 2001). Dewey talaði um hugan sem verkfæri og þessvegna var heimspeki 

hans nefnd verkfærishyggja. Að hans mati var hugsunin tæki til athafna eða virkni 

og reynsla lærdómur. Reynslan þarf að vera góð og jákvæð til að stuðla að þroska 

Hann var einnig eindreginn náttúrusinni og má sjá það í hugmyndum hans um að 

maðurinn aðlagi sig að umhverfi sínu og umbreyti því einnig sér í hag. Dewey taldi 

að börnum væru áskapaðar vissar hneigðir og hvatir sem mætti virkja í kennslu. Að 

hans mati átti skólagangan ekki að byrja á lestri, reikningi eða skrift. Það átti að 

byrja á að vinna með það sem sneri að grunnþörfum nemenda eins og klæðnaði og 

húsaskjóli (Myhre, 2001). Þessi gildi þroska og efla vöxt barna, tekur tillit til 

hæfileika þeirra og hvata. Þessar hvatir voru að hans mati: Félagshvöt, 

rannsóknarhvöt, sköpunarhvöt og listhvöt. „Allt uppeldi er félagslegt í eðli sínu 

þannig að uppeldi og fræðsla eru tæki til að tryggja þroskavænlegt og lifandi 

lýðræði í verki (Inngangur að uppeldisvísindum 2007). Nám í verki (learning by 

doing) átti að stefna að settu markmiði sem vakandi starf sprottið af rannsóknar 

þörf. Ferlið skildi stjórnast af ásetningi sem leiddi til þægilegrar reynslu. 
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1. Nauðsynlegt var að skapa náttúrulegar aðstæður. 

2. Við þessar aðstæður varð áhugaverður vandi að koma upp. 

3. Nemendur urðu að afla sér upplýsinga sem gerðu þeim kleift að fást 

við hann á skinsamlegan hátt. 

4. Tillögur til lausnar sem nemendur komu með, áttu þeir að fara í 

saumana á af ábyrgð og kotsgæfni.  

5. Þeir skildu fá tækifæri til að prófa tilgátu sína og kanna sjálfir hvort 

hún væri haldbær (Myhre, 2001. bls. 175) 

Dewey trúði því að þó að í þessi aðferð felist mikið frelsi til athafna og til að koma 

með hugmyndir og tillögur, þá valdi það ekki agaleysi nemenda helur þvert á móti 

myndi sameiginlegt verkefni hópsins fela í sér aga. Frelsið myndi gefa af sér innri 

aga þveröfugt við þvingaðan aga gamla skólans (Myhre, 2001). 

 

2.5 Samantekt  

Jón Þórarinsson, Comeníus, Pestalozzi og Dewey. 

Þessir hugmyndasmiðir eru allir sammála um að börn læri, eins og Pestalozzi orðar 

það, með því að upplifa, skoða og hugsa. Börn læra af reynslu og læra með því að 

rannsaka. Comeníus og Pestalozzi voru einnig sammála um að börn fæðist með 

náttúrulega þörf fyrir þekkingu og að börn gætu byrjað að læra snemma. Comenius 

skrifaði til að mynda kennslubók fyrir foreldra sem hann tengdi við Móðurskóla eitt 

sem átti að eiga sér stað á heimili barnanna. Pestalozzi var líka hlynntur því, hann 

taldi líka að skóli kæmi í beinu framhaldi af heimilinu. Það má kannski segja í dag 

að þar komi heimili og skóli sterkt inn. Þeir eru allri sammála um að börn læri 

hlutbundið þannig að fyrst kemur skynjun og svo orð. Þeir telja allir að það þurfi að 

vera jafnvægi milli verklegs og bóklegs náms og að allir nemendur bæði strákar og 

stelpur, ríkir og fátækir hafi jafnan rétt til náms. Dewey, Pestalozzi, Comeníus og 

Jón eru allir sammála um að náttúran skipi ríkan sess í uppeldi barna og að kennsla 

ætti að fara fram í samræmi við þroska einstaklingsins. Verkleg kennsla þarf að 

byrja frá grunni og svo má byggja við þekkingu þegar nemandi hefur öðlast fyrstu 

reynslu. Comeníus, Pestalozzi og Dewey stofnuðu allir skóla og stunduðu 

rannsóknir á kennslu barna og hvernig best væri að kenna þeim. Jón var skólastjóri, 

forstöðumaður kennaradeildar skólans og fræðslumálastjóri til æviloka. Það má því 

segja að allir þessir menn hafi haft mikla reynslu og þekkingu á uppeldi og 

skólamálum.  



14 

 

3. Námsgreinin hönnun og smíði 

 

Námsgreinin hönnun og smíði bíður upp á ríkuleg tækifæri fyrir verklega kennslu. 

Hún hefur mikið uppeldislegt gildi fyrir börn. Hún hefur góð áhrif á „mótun og 

þroska einstaklingsins s.s. að þroska og þjálfa hug og hendur samanber hugmyndir 

Pestalozzi, efla hugmyndaflug og sjálfstraust, rækta samstarfsvilja og leggja grunn 

að sjálfstæðu gildismati (Brynjar Ólafsson 2009)“. Börn læra hlutrægt frá unga 

aldri, handfjatla, skoða og smakka, þau nýta augu, hendur, lykt og bragð því má 

segja að þau læri með skynjun. Jón Þórarinsson talar um gildi skóla-iðnaðar og á þá 

meðal annars við smíðar. Hann taldi einnig að Skóla-iðnaður hefði mikið 

uppeldislegt gildi og væri öllum gott bæði drengjum og stúlkum úr öllum stéttum 

þjóðfélagssins (Jón Þórarinsson 1891). Í dag heitir námsgreinin hönnun og smíði og 

þar er meðal annars kennd meðferð verkfæra, hönnun hluta, smíði hluta, tálgun, 

viðarfræði en líka notkun annara efna eins og glers, rafmagns málma og fl.  

Í hönnun og smíði er notast við fjölbreytileg efni. Algengt er að nota viðartegundir 

eins og furu og whitewood (ösp), birki greni og fl. Tilbúinn viður eins og 

krossviður, spónarplötur og mdf efni, sem er tilbúið efni brúnt með sléttri áferð, úr 

allskonar viðartrefjum sem eru pressaðar saman undir miklum þrýstingi (Kristinn 

Svavarsson 2008 ), er einnig mikið notað vegna þess að það er frekar ódýrt efni. Þá 

er einnig unnið með gler og málma eins og kopar þynnur og ál. Ál er ágætt efni að 

vinna með vegna þess að það er svo meðfærilegt og það er ekki ofnæmisvaldandi. 

Það er því hægt að gera úr því skartgripi og skrautmuni. Það er einnig hægt að nýta 

ýmsa hluti eins og áldósir og fara í fjöruna og tína skeljar, kuðunga og fleira sem 

þar finnst. Það er einnig upplagt að spyrja nemendur hvað þeir myndu vilja vinna 

með. Þannig er hægt að virkja nýsköpun og hönnunarþáttinn. Það eru vinnubrögð í 

anda Dewey að leyfa nemendum að hafa visst frelsi í eigin námi. 

Jón fjallar um að heppilegt sé að kenna færni á verkfærin í vissri röð. Byggt er á 

þessari hugmynd enn í dag og miðað við að eitt verkfæri sé kynnt í einu og í 

ákveðinni röð eftir aldurstigum samkvæmt þrepamarkmiðum aðalnámskrár. 

Pestalozzi fjallar um það eins og Jón að sá sem sér um kennslu nemenda þarf að 

vera fullmennaður kennari og að hafa góðan skilning á því hvernig koma eigi fram 
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við nemendur sína. Þeir eru einnig á sama máli um að uppbygging kennslunnar 

þurfi að vera þannig að það sé byrjað frá grunni og svo verði vinnan flóknari stig af 

stig til að auka færni nemenda.  

Hönnun og smíði er fag sem hefur upp á margt áhugavert að bjóða og því þarf að 

efla umræðu og öfluga málsvara fyrir greinina. Verkleg kennsla er talin vera dýrari 

en bókleg fög og hefð er meiri fyrir bóklegum fögum, (Brynjar Ólafsson 2009) en 

það mætti færa rök fyrir því að hönnun og smíði fengi meiri tíma í námskrá með því 

að benda á að í lögum um grunnskóla er tekið fram að það eigi að vera jafnvægi 

milli verklegra og bóklegra greina. Þetta eru þó ekki einu rökin, því „almennt 

jafnvægi í námi og almenn þekking og skilningu eru mikilvæg hverjum einstaklingi 

(Brynjar ólafsson 2009. bls 12)“. List og verkgreinar geta stuðlað að minni 

agavandamálum í skólum. Það er talið gott fyrir nemendur að geta stundað 

fjölbreytt nám til að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra (Brynjar Ólafsson) 

Hönnun og smíði þarf að fá meiri tíma og ein leið til að styrkja hana er að huga að 

samþættingu við aðrar námsgreinar í skólum landsins. Þannig má beina sjónum að 

möguleikum hennar og hvernig hún getur verið uppspretta viðfangsefna í öllum 

öðrum námsgreinum. En ekki síður er mikilvægt það sem Jón benti á að nemendur 

þurfa að læra í gegnum líkamann líka. Hönnun og smíði má kenna með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og ein leið er að nota útikennslu sem kennsluaðferð með því að 

fara með nemendur út í nærumhverfið og þannig má einnig minnka kostnað við 

greinina með því að nýta það sem er í nærumhverfi skólans. Ýmsir fræðimenn hafa 

sett fram hugmyndafræði um hvað skipti máli í uppeldi barna og má þangað sækja 

rök fyrir gildi útikennslu sem þýðingamikið fag fyrir börn á öllum aldri. Comenius 

lagði t.d. til að byggja á náttúrunni og hafa hana að uppeldislegu leiðarljósi og 

Pestalozzi er þar á sama máli. 
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3.1 Áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra eins og aðrar reglugerðir 

og hún gegnir veigamiklu hlutverki í að tryggja rétt nemenda til lámarksmenntunar 

og jafnrétti til náms. Aðalnámskrá á að þjóna fjölda aðila og á að fylgja eftir 

ákvæðum laga sem stjórntæki og vera safn sameiginlegra markmiða í skólastarfi á 

Íslandi (Aðalnámskrá grunnskóla drög, 2011). Aðalnámskrá hefur háleit markmið 

um kennslu barna og réttindi.  

„Í grunnskóla þarf að skapa skilyrði fyrir nemendur svo þeir fái notið 

bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og félagsfærni, virki 

sköpunarkraft sinn og rækti skilning á manngildi.( Almennur hluti 

aðalnámskrár grunnskóla. 2011. bls 6)“ 

Í inngangi Aðalnámskrár grunnskóla, -hönnun og smíði, (2007) kemur fram að 

nemandinn þarf að fá þjálfun í að útfæra hugmyndir sínar með því að vinna með 

mismunandi efni og nýta þannig þá verkkunnáttu og verkþætti sem greinin býr yfir. 

Handverk og hönnun hafa þróast alveg frá steinöld og alltaf fylgt manninum. Það er 

mikilvægt að námsgreinin fái að þróast áfram með hverri nýrri kynslóð svo færnin 

og hugmyndaflugið eflist. Það er einnig tekið fram í námskrá að það eigi að kenna 

nemendum rétta líkamsbeitingu við verklegt nám.  

„Beiting líkamans við vinnu og tilfinningin fyrir jafnvægispunkti líkama og 

verkfæris er undirstaða góðs handverks Áhersla á þennan námsþátt í 

smíðakennslunni skilar sér í nákvæmara handbragði nemandans og dregur úr 

líkum á atvinnusjúkdómum síðar á lífsleiðinni sem megi rekja til rangrar 

líkamsbeitingar við vinnu (Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007. 

bls 5)“ 

Samkvæmt aðalnámskrá er talað um að það eigi að kenna nemendum að umgangast 

náttúruna af virðingu og ábyrgð. Í hönnun og smíði, útikennslu og náttúrufræði er 

hægt að kenna nemendum margt um náttúruna og verndun hennar. Án þess að nýta 

okkur nærumhverfið getur verið erfitt að ná þessum markmiðum og er því betra að 

geta farið út fyrir kennslustofuna til að kenna nemendum að umgangast lífið allt í 

kring af virðingu og sátt með fara með þá út í nærsamfélagið rannsaka það á 
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áþreifanlegan hátt, heldur en að lesa það af bók. Í dag ætti að vera auðvelt að fara 

með nemendur út og hjálpa þeim að sjá hvaða áhrif maðurinn getur haft á umhverfi 

sitt, bæði neikvætt og jákvætt. Hægt væri t.d. að fara út með hóp og týna rusl eða 

hluti sem ekki eiga heima í náttúrunni til að vinna með og skoða nánar. Með þessu 

gætum við vakið nemendur okkar til umhugsunar um það hvaða áhrif hegðun 

mannsins getur haft á komandi kynslóðir. 

„Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna á almenn menntun að auka 

hæfileika nemenda til að bregðast við nýjum aðstæðum og hún á að ýta 

undir gagnrýna, sjálfstæða hugsun. Hún skal stuðla að umburðarlyndi og 

virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Einnig er skýrt kveðið á um það 

að menntun eigi að stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi 

(Aðalnámskrá -almennur hluti 2006. bls. 8).“  

Aðalnámskrá bendir á að það þarf að fara með nemendur út úr skólanum og tengja 

saman það sem fer fram í skólanum við umhverfið. Það er einnig tekið fram að það 

sé gott fyrir kennara að huga að því að samþætta námsgreinar eins og mögulegt er 

og tel ég að í útikennslu sé það afar auðvelt og gefi marga möguleika á samvinnu 

kennara í hinum ýmsu fögum.  

„Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju 

leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt 

bæði líkama og sál. Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í 

náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá 

raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og 

skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í skólanámskrá 

sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta 

umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því. Vegna sérstöðu lands 

okkar og þjóðar er nauðsynlegt að nemendur, og þar með framtíðarþegnar 

þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum náttúrufræðanna. Með því að efla 

þekkingu og þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á 

umhverfinu. Vart er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir 

náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa ( Aðalnámskrá grunnskóla -

náttúrufræði og umhverfismennt 2007. bls. 9).“ 
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Hér erum við komin með grundvöll fyrir samþættingu útikennslu og 

náttúrufræði. Það liggur einnig beinast við að hönnun og smíði komi einnig 

þarna inn vegna þess að það er hægt að fara í vettvangsferðir í skóginn og 

þar geta nemendur lært hugtök eins og t.d. ljóstillifun einær og fjölær planta, 

lífríki (náttúrufræði)og viðarfræði, barrtré, lauftré, upprunalegar trjátegundir 

á Íslandi eins og birki, gulvíðir, einir, grávíðir og reyniviður (Edda 

Eiríksdóttir o.fl. 2006)(hönnun og smíði) hvernig á að grisja skóginn og nýta 

hann á sem bestan hátt o.fl. Það er einnmitt tekið fram hér: 

„Eðlilegt er að tengja nám í hönnun og smíði við umhverfismennt, 

t.d. fræðslu um íslenskan trjávið og hvernig hægt sé að nýta hann. 

Æskilegt er þar sem því verður við komið, að farið sé með nemendur 

í skógarferð og þeir kynnist því hvaðan efnið kemur og hvernig er 

hægt að grisja og sækja sér efni í skóginn. Með því skapast tenging 

efnissins við umhverfið og náttúruna og nemandinn fær heildarsýn á 

trjávið sem efnivið í verkefni (Aðalnámskrá grunnskóla – hönnun og 

smíði 2007. bls 7).“ 

Í lögum um grunnskóla er talað um ábyrga umgengni við líf og umhverfi og það er 

allt hægt að uppfylla með því að setja upp útikennslustofur við alla skóla og úthluta 

öllum skólum grenndarskóg til nýtingar í kennslu. Það er einnig talað um í lögum 

um grunnskóla að það þurfi að auka skilning og skapandi starf, nýsköpun og 

frumkvöðlanám. Með því að vera með verklega kennslu og fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eins og að fara með nemendur út í nærumhverfið og kynna fyrir 

þeim hvað er um að vera á vinnustöðum, söfnum o.fl. er hægt að stuðla að skapandi 

hugsun og nýsköpun nemenda. Það er einnig tekið fram í lögum um grunnskóla að 

það þurfi að vera jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms en það stenst því miður 

ekki samkvæmt Almennum hluta aðalnámskrá grunnskóla drögum 2011 vegna þess 

að þar er tímin sem úthlutað er til verklegrar kennslu bara brot af heildartíma í 

viðmiðunarstundaskrá. Það er því miður algengt að verklegar greinar séu látnar 

mæta afgangi við gerð stundarskrár. Það er einnig algengt að verklegar greinar séu 

settar á daga eins og mánudaga og fimmtudaga í stundarskrá en það er hins vegar 

afar óhentugt vegna þess að eru dagar sem lenda gjarnan á að vera frídagar. 

Verklegar greinar eru yfirleitt bara kenndar einu sinni í viku og þar af leiðandi er 

mikilvægt að nemendur fái að njóta þeirra (Ingvar Sigurgeirsson.2007). 
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Samkvæmt Nýjustu drögum að aðalnámskrá er list og verkgreinum ætlaðir 2000 

mín eða samtals 50 kennslustundir á viku alls á öllum skólastigum þá er skiptingin 

eins og hér segir: 8,3 kennslustundir á viku á öllum skólastigum í hönnun og smíði 

þegar það er búið að deila niður tímanum á öll fögin sem heyra undir list- og 

verkgreinar 

„List- og verkgreinar. Undir listgreinar heyra m.a. tónmennt, sjónlistir og 

sviðslistir. Undir verkgreinar heyra m.a. hönnun og smíði, textílmennt og 

heimilisfræði (Almennur hluti aðalnámskrár grunnskóla drög.2011. bls 22).“ 

Eins og sést hafa þessi 6 svið svipað vægi innan heildartímans samkvæmt töflunni 

af 13440 mín sem eru 50 kennslustundir yfir öll skólastig á viku. Þetta er svolítið 

skrítið reikningsdæmi frá mínum bæjardyrum séð. Það er annað sem slær mig 

gagnvart áætluðum tímum í hönnun og smíði og það er að það er áætlaður meiri 

tími fyrir yngstu bekkina og svo minnkar tímin á hverju skólastigi. Auðvitað vil ég 

að yngstu bekkirnir fái góðann tíma í hönnun og smíði eins og eldri bekkir og þeir 

hafa þörf fyrir góðan tíma til að vinna, en það virðist bara vera þannig að í allmikið 

sumum skólum er ekki verið að kenna yngstu nemendunum fagið. Þar fer því tími 

til spillis sem má þá vona að sé nýttur fyrir eldri bekkina. Þessi tími sem gefin er 

stangast á við markmiðin í aðalnámskrá og einnig við lög um grunnskóla eins og sjá 

má hér að ofan þar sem er fjallað um jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. Þar 

sem aðalnámskrá á einnig að vera stjórntæki til að uppfylla skilyrði laga og eigin 

markmiða verður að setja spurningarmerki við þetta ósamræmi sem virðist vera í 

námskránni milli markmiða og útfærslu.  

Það segir í Aðalnámskrá grunnskóla hönnun og smíði 2007 að vægi verklegra starfa 

í þjóðfélaginu fari ekki minnkandi og því sé vit í að leggja áherslu að finna leiðir til 

að auka vægi hönnunar og smíði í skólum landsins alla skólagönguna svo tengja 

megi við Framhaldsskólana.  

„Ekki verður séð að dragi úr vægi verklegra starfa í atvinnulífi þjóðarinnar í 

næstu framtíð. Verkfærni og skilningur, sem byggist á rótgrónum hefðum 

handverks, er sem fyrr undirstaða að öflugri verkmenningu. Mikilvægt er að 

tengja þessa hefð, strax á grunnskólastigi, við atvinnuhætti nútímans sem að 

stórum hluta hvíla á vélatækni, rafmagns- og rafeindatækni, notkun plastefna 

og fjöldaframleiðslu. Þannig verður smíða viður og aðferðir nútímans að 
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sjálfsögðu og eðlilegu viðfangsefni smíðanna sem nemandinn getur nýtt sér 

á skapandi hátt í tómstundum sínum og starfi (Aðalnámskrá grunnskóla 

hönnun og smíði 2007. Bls. 5-6)“. 

 

3.2 Hugmyndir um útikennslu 

 

Margar skilgreiningar eru í notkun á útikennslu. Það mætti skilgreina útikennslu 

þannig að kennari fari með nemendur sína út fyrir skólastofuna, út á skólalóð, út 

fyrir skólalóðina, niður í fjöru eða í grenndarskóg ef hann er fyrir hendi eða á aðra 

staði utandyra svo sem söfn, vinnustaði og aðra staði í nærsamfélagi. Þar sem 

nemendur fá að kynnast öllu því sem er í þeirra nágrenni og læri að þekkja 

umhverfið sem þeir búa í því það veitir þeim öryggi og sjálfstraust.  

Útiskóli er vinnuaðferð þar sem hluti af skóladeginum er fluttur út í nágrenni 

skólans (nærmiljöet) þannig að útiskóli inniheldur þar með reglulega starfsemi fyrir 

utan skólastofuna. Þessi vinnuaðferð gerir það að verkum að nemendur hafa 

tækifæri til að nýta öll sín skilningarvit og fái því persónulega reynslu af 

raunveruleikanum. Þessi vinnuaðferð gefur nemendum færi á faglegri vinnu, verða 

fyrir óvæntri reynslu, að njóta sín og fara í leiki, forvitnast um umhverfið, nýta 

ímyndunaraflið, upplifa eitthvað nýtt og eiga samverustundir með samnemendum. 

Útiskóli snýst um að virkja öll fög skólans í samþætta kennslu þar sem inni- og 

útikennsla vinna saman og nemendur læra um raunveruleikann í raunveruleikanum 

eða um náttúruna úti í náttúrunni, samfélagið í samfélaginu og um nágrennið í 

nágrenninu (Jordet 2003, bls 24). 

Það er hægt að nýta útikennslu sem kennsluaðferð í hönnun og smíði þar sem 

nemendur fara með smíðakennara út í grenndarskóg og læra þar viðarfræði, lesa í 

skóginn og tálga í tré. Það er hægt að fræða nemendur um verndun skóga og 

hvernig má umgangast skóginn t.d. með grisjun og þegar verið er að sækja sér efni. 

Það er nefnilega hægt að nýta allar trjá- og viðartegundir á Íslandi hvort sem þær 

vaxa í görðum, skógarlundum, á víðavangi eða í stærri skógum þegar nýta á ferskar 

viðarnytjar (Ólafur Oddson 2003).  
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Í bókinni Skógurinn og nýting hans (2008) er fjallað um tengsl við aðalnámskrá 

grunnskóla og að t.d. sé hægt að tengja nýsköpun og hagnýtingu þekkingar og 

hönnunar og smíði við útikennslu sem hér segir: 

 

„Hugmyndir, hönnun og lausnir skv. Ferlinu þörf- lausn- afurð, úrvinnsla 

upplýsinga um atvinnugrein, áhrif atvinnuhátta fyrri tíma á umhverfið. 

Iðnhönnun og nýsköpun (sjá einnig nýsköpun hér að framan), skilningur á 

framleiðsluferli, upplýsingatækni við hugmyndaleit, að leita hugmynda í 

náttúrunni, að geta greint þarfir og vandamál í umhverfinu, viðhald 

verkmenningar, handverksþekking, smíði nytjahluta, mótun umhverfis, áhrif 

á umhverfið og nýting auðlinda, gagn fyrir samfélagið (Stefán Bergmann 

2008, bls 9-10).“ 

Þannig má nýta útikennslu sem kennsluaðferð í hönnun og smíði með því að 

nemendur taki þátt í að greina umhverfi sitt og taka þátt í að móta það.  

Í meistaraprófsritgerð Bjargar Haraldsdóttur (2010) segir hún frá skilgreiningu 

Simon Priest á i útikennslu og útinámi sem er einkar áhugaverð. Hann skilgreindi 

tilgang og markmið út frá 6 viðmiðum þar sem umhverfið er nýtt sem kennslustofa 

og viðfangsefni.  

 Fyrsta viðmiðið er að útikennsla sé ekki sér námsgrein heldur námsaðferð. 

Það er hægt að nýta umhverfið sem kennslustofu og viðfangsefni.  

 Annað viðmiðið er að útinám býður upp á reynslu fyrir nemandann sem 

hann fær ekki innandyra.  

 Þriðja viðmið er að kennslan getur verið undirbúin inni í skólastofunni og 

síðan sé farið út og framkvæmt.  

 Fjórða viðmið: Í útinámi nýta nemendur öll sín skilningarvit s.s. sjón, lykt, 

heyrn, bragð, hljóð og innsæi.  

 Fimmta viðmið: Það er hægt að byggja á samþættingu námsgreina og það er 

hægt að kenna öll fög skólans utandyra. 

 Sjötta og síðasta viðmiðið er að útikennsla stuðlar að námi og þjálfun á 

margþættum tengslum eða samböndum.  
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Priest ræðir um að milli einstaklinga myndast tengsl og skoða má þau eftir því 

hvernig þeir haga samskiptum sínum við aðra, vinna saman og sýna hver öðrum 

traust. Þetta er einmitt það sem Pestalozzi hafði í huga. Hann vildi að kærleikurinn 

væri allsráðandi og taldi að góð samskipti skiptu öllu máli (Myrhre, 2001). Önnur 

tengsl sem myndast í útikennslu eru tengsl einstaklings við eigin getu og 

tilfinningar. Hann fær tækifæri til að byggir upp gott sjálfsmat, átta sig á hvers hann 

er megnugur og lærir um takmarkanir sínar. Þriðju tengslin eiga leið til 

vistfræðinnar og þar er átt við t.d. orkuflæði og fæðukeðjur. Að lokum er það 

samband einstaklings og náttúru, þ.e. þau áhrif sem náttúran hefur á einstaklinginn 

og öfugt. Þroski og umhverfisvitund skiptir miklu máli hjá einstaklingnum í 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Meiri þekking á vitund um náttúruna leiðir til að 

einstaklingar geta tekið upplýstari ákvarðanir en áður um aðalatriði sem snúa að 

nýtingu hennar og vernd (Björg Haraldsdóttir.2010, bls 18-19). 

Það má segja það eins og Louv R (2006) sagði í bók sinni Last child in the woods, 

saving our children from Nature-deficit disorder þar sem hann lýsir áhyggjum 

sínum á því að börn eyði of litlum tíma í náttúrulegu umhverfi og að það sé búið að 

taka af þeim þann frítíma sem þau ættu að hafa með skipulögðum dögum, vikum 

,mánuðum og árum. Louv velti fyrir sér hvað það er sem veldur þessu. Hann taldi 

að það væri vegna notkunar á raftækjum og fækkunar á náttúrulegum landsvæðum 

meðal annars. Að hans mati hefur þessi fjarvera frá náttúrunni slæm áhrif á börn 

getur valdið röskun sem hann kallar „nature deficit disorder“ sem mætti þýða 

röskun vegna skorts á náttúrulegu umhverfi (Louv R 2006). Hann notar þessa 

röskun yfir börn sem eru orðin fráhverf náttúrunni og kunna ekki að nota hana sér 

til yndisauka. Louv tekur einnig fram að það sé vísindalega sannað að það sé 

nauðsynlegt fyrir líkamlega og andlega heilsu barna að komast í beint samband við 

náttúruna og nýjar rannsóknir sýni að börn með ADHD hafi sérstaklega gott af því 

að geta verið úti vegna þess að það getur dregið úr einkennum sjúkdómsins. Það er 

talið geta aukið þrek og vellíðan og þar með minnkað líkurnar á stressi og 

þunglyndi. Í nútímaþjóðfélagi er dagurinn skipulagður af foreldrum og samfélagi og 

þar með hafa börn svo lítið frelsi til að fara út og skoða, rannsaka, leika sér og bara 

vera til. Börn elska ævintýri og að skapa sér þau. Börn hafa mikla þörf fyrir að 

lenda í ævintýrum. Það er talið gott fyrir þroska barna að þau læri um hættur og 
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óvissu og læri að takast á við það sem getur komið uppá úti í náttúrunni (cooper, 

2006). 

Með útikennslu er hægt að auka hreyfingu nemenda og heilbrigði. Það er einnig 

rétti tíminn núna á þessum tímamótum að minna nemendur á að bílar menga en 

hjólin ekki. Í dag heyrum við talað um gróðurhúsaáhrif í tíma og ótíma og því er 

ekki úr vegi að brýna fyrir börnum á öllum skólastigum að bera virðingu fyrir 

náttúrunni vegna þess að náttúran er viðkvæm og það þarf að umgangst hana af 

umhyggju. Efla þarf umhverfisvitund þeirra með því að kenna þeim leiðir til að 

minnka áhrif mengunar með einföldum aðferðum eins og að hjóla í skólann eða 

ganga og að henda ekki rusli úti í náttúrunni vegna hugsanlegara eiturefna og 

mengunarvalda. Aðalnámskrá grunnskóla hönnun og smíði 2007 bendir á rök fyrir 

því að útikennsla sé góður kostur í kennslu hönnunar og smíði til að vekja 

nemendur til umhugsunar um náttúruvernd. 

„Smíði felur í sér nýtingu efnisheimsins sem hefur aftur mótandi áhrif á 

umhverfið. Námsgreinin hönnun og smíði er því kjörin vettvangur til að 

vekja nemandann til umhugsunar um umhverfi sitt og hvetur hann til að sýna 

því alúð í verki“ (Aðalnámskrá grunnskóla hönnun og smíði 2007). 

Það færist í vöxt á Íslandi að skólum eru úthlutaðir grenndarskógar til afnota fyrir 

kennslu. Það eru einnig ein eða fleiri útikennslustofur hér á höfuðborgarsvæðinu 

sem eru nýttar til útikennslu eins og t.d. útikennslustofan í Norðlingaskóla 

(http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/ ). Kennarar hér á landi eru í 

auknum mæli farnir að fara með nemendur sína út úr skólastofunni og út í náttúruna 

til að kenna þeim hin ýmsu fög. Það er jú sagt að loftið sem andað er að sér innan 

dyra er miklu mengaðra heldur en loftið utandyra og þar sem við erum svo heppin 

að búa á Íslandi þar sem loftið er svo hreint er ekkert því til fyrirstöðu að fara með 

nemendur út og kenna þeim þar. Hreint loft og gott súrefni hafa góð áhrif á heilann 

og bæta athygli. Það er hægt að kenna flestar ef ekki allar námsgreinar utandyra. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007 er 

einnig bent á að útikennsla sé góður kostur í náttúrufræðikennslu svo eitthvað sé 

nefnt: 

 „Það er deginum ljósara að náttúran er viðkvæm og að menn verða að 

umgangast hana af mikilli gát og virðingu. Náttúrufræðikennslu í grunnskóla 

http://www.nordlingaskoli.is/starfsfolk/bjornslundur/
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ber að taka mið af þessu. Hún á að stuðla að því að nemendur geri sér grein 

fyrir tengslum manns og umhverfis og kenna þeim að umgangast náttúruna 

af ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærrar þróunar. Íslendingar eru hluti af 

samfélagi þjóða og eiga að vera meðvitaðir um að mannlegar ákvarðanir og 

gjörðir hafa áhrif á sameign allra jarðarbúa“ (Aðalnámskrá grunnskóla 

náttúrufræði og umhverfismennt 2007:5). 

Útikennsla bíður upp á marga möguleika til að stuðla að því að nemendur auki 

skilning sinn á náttúrunni og mikilvægi þess að ganga vel um hana. Ein af stoðum 

menntakerfisins samkvæmt drögum aðalnámskrá (2011) er sjálfbærni. Þar kemur 

fram að sjálfbærni er jafnvægiðsástand og sjálfbær þróun breytingarferli þegar verið 

er að breyta þjóðfélagi eða minni einingu og færa það til sjálfbærni (Aðalnámskrá 

grunnskóla drög 2011).  

Kristín Norðdahl (2009) skrifaði grein í Netlu um menntun til sálfbærrar þróunar og 

þar setur hún fram hvert þarf að vera megin inntak í slíkri menntun. Fyrsti 

inntaksþáttur fjallar um að gera börn og unglinga meðvituð um náttúruna og 

verndun hennar. Rækta með þeim vitund til að viðhalda þessari verndun m.a. með 

því að þau tengist henni tilfinningaböndum. Annan þátt mætti skýra með því að 

samþætting námsgreina í skólastarfi geti aukið þekkingu og nemenda ýtt undir 

nýsköpun og sjálfstæð vinnubrögð í að umgangast náttúruna af skynsemi. Þriðji 

þáttur hefur með heilsu og velferð að gera og þar má vitna í Jón Þórarinsson þar 

sem hann segir að hreyfingarleysi sé rót alls ills og því þurfi að stuðla að því að 

nemendur læri að lifa heilbrigðu lífi og einnig nauðsynlegt að byggja upp sterka 

sjálfsmynd þeirra og sjálfsaga. Fjórði inntaksþátturinn er eitt mikilvægasta makmið 

menntunar og sníst um að allir fái að nota hæfileika sína, hafi trú á sjálfum sér og 

geti tekið virkan þátt í samfélaginu. Fimmti þáttur fellur að nauðsyn þess að kenna 

nemendum að allir hafi jafnan rétt í þjóðfélagi óháð litarhætti, kyni, efnahag og 

öðru sem aðgreinir fólk. Það er mikilvægt að öllum sé gert jafn hátt undir höfði og 

að sýna mismunandi menningarheimum umburðarlyndi og skilning. Pestalozzi var 

einmitt með þetta á hreinu þegar hann vildi mennta fátæku börnin svo þau gætu lært 

að bjarga sér sjálf, hann vildi mennta þau til sjálfbærni. Comeníus sagði einnig að 

það ættu öll börn að fá að mennta síg óhað stétt eða stöðu. Sjötti þátturinn snýr að 

alþjóðavitund og að það er nauðsynlegt að nemendur séu meðvitaðir um það sem 

gerist út í heimi og hvað þeir geta gert til að hafa áhrif á að það myndist meiri 
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jöfnuður í veröldinni. Sjöundi og síðasti þátturinn snýr að því að skoða þarfir okkar 

í dag og hverjar þær verða í framtíðinni. Það er einnig sameiginlegur þáttur allra 

hinna. 

Hönnun og smíði, útikennsla og náttúrufræði geti hlúð að og gefið inntak í menntun 

til sjálfbærrar þróunar. Menntun til sjálfbærrar þróunar á vel við þegar rætt er um 

útikennslu og fræðslu um umhverfi okkar og nýtingu á náttúrunni. Það þarf að hafa 

í huga við kennslu nemenda í útinámi, nýtingu efnis í náttúrunni og umgengni við 

náttúruna að ekki má ofnýta það sem náttúran hefur fram að færa og það þarf að 

umgangast hana af virðingu og nærgætni.  

Náttúrufræði má samþætta við hönnun og smíði og útikennslu. Þar sem hugað er að 

samþættingu og sjálfbærri þróun í sambandi við hönnun og smíði og útikennslu þá 

liggur beinast við að fjalla einnig um náttúrufræði þar sem það liggur vel við að 

samþætta hönnun og smíði og náttúrufræði í ýmsum þáttum beggja námsgreina. 

Náttúrufræði er stórt og mikið fag sem fjallar um viðfangsefni eins og eðlisvísindi, 

lífsvísindi og jarðvísindi. Innan þessara flokka eru svo undirflokkar það yrði því of 

langt mál að fjalla um þá alla. Hér verður því fjallað um það námsefni sem tengist 

hönnun og smíði. Það segir í aðalnámskrá grunnskóla að börn eru forvitin að 

eðlisfari um náttúruna og umhverfi sitt þegar þau byrja í skóla og það sé því 

mikilvægt fyrir náttúrufræðikennara að viðhalda þessari forvitni og áhuga á 

náttúrunni með fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

„Samtímis þarf að leggja áherslu á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum. Nemendur eiga að geta 

greint á milli þess sem er endurnýtanlegt í náttúrunni og þess sem er 

einungis til í takmörkuðum mæli (Aðalnámskrá -náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007, bls 19).“ 

Hönnun og smíði er vettvangur til að vinna með endurnýtingu á náttúrulegum 

efnum. Það má fá hugmyndir í náttúrunni að hönnun og tifinningu fyrir umhverfinu 

og jafnvæginu sem ríkir í náttúrunni. Í hugmyndavinnu og nýsköpun verður 

maðurinn fyrir áhrifum frá náttúrunni. Til að geta komið hugmyndum sínum í 

framkvæmd þurfa nemendur að fá tækifæri til að þróa og efla verkkunnáttu sína.  
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4. Samantekt 

 

Hér er dregið saman það sem ég hef verið að fjalla um og sýnt fram á að gildi 

hönnunar og smíði í kennslu sé mikið og til að auka vægi greinarinnar sé meðal 

annars hægt að samþætta hönnun og smíði við aðrar greinar með útikennslu. Hér má 

sjá hvernig t.d. hugmyndir Jóns Þórarissonar eiga enn við í dag og hversu mikilvæg 

verkleg kennsla er og hefur alltaf verið. 

 

(Brynjar Ólafsson 2009. bls 11) 

Það er hægt að vera í samstarfi við náttúrufræðikennara í kennslu efnis sem tengist 

hönnun og smíði. Ef við hugsum okkur að á hausti geti náttúrfræði kennari og 

smíðakennari tekið saman höndum og skipulagt kennslu sína saman eftir því hvað 

er verið að taka fyrir á hverju misseri. Ef að t.d. allir skólar hefðu til afnota 

grenndarskóg þá væri upplagt að nota hann sem vettvang rannsókna og 

áþreifanlegrar kennslu. Þá gætu þessir tveir kennarar með ólíka sérþekkingu farið 

með nemendur í vettvangsferðir saman út í skóg og sameinast um að kenna 

nemendum um lífríkið í skóginum. Það er alveg í anda Comeníusar, Pestalozzi og 

Dewey að tengja við náttúruna og hug og hönd. 

Það eru svo margar og góðar hugmyndir sem hægt er að nýta með samþættingu og 

fjölbreytni í skólastarfi og þegar talað er um útikennslu. Eins og áður hefur verið 

nefnt þá er útikennsla ekki bara einskorðuð við skóginn. Að fara í vettvangsferðir 

með nemendur á t.d. söfn, vinnustaði, hjúkrunarheimili, í fjöruna og bara 
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gönguferðir í nágrenni skóla getur verði mjög lærdómsríkt fyrir börnin . Nemendur 

verða öruggari um umhverfi sitt þar sem þeir kynnast því af fyrstu hendi og bera því 

einnig frekar virðingu fyrir því (Jordet 2003). Á svona ferðum er hægt að virða fyrir 

sér form, landslag, mismunandi fólk á öllum aldir í ólíkum stöðum, það er hægt að 

safna hlutum sem finnast hér og þar og hugsanlega nýta þá þegar það er komið með 

þá í hús. Það sem fram kemur hér samræmist hugmyndum Pestalozzis um að læra 

með því að byggja upp þekkingu og nota náttúruna, Jordet,2003 segir einnig að 

læra um náttúruna í náttúrunni, samfélagið í samfélaginu, o.s.frv. Að nota haustið 

sem er afar fallegur tími í náttúrunni til að vera úti með nemendum. Allir litirnir og 

gróðurinn að fara í dvala, yfir veturinn er svo hægt að nýta tímann til að fara á söfn, 

vinnustaði og fleira, á vorin lifnar svo allt við aftur og þá er einnig svo margt að 

upplifa. (Jordet, 2003) segir einnig að eftir að nemendur hafa verið úti þá vinna þeir 

betur þegar inn kemur. Það eru Þó nokkur góð útivistarsvæði á 

Höfuðborgarsvæðinu sem hægt er að nýta til útivistar og kennslu eins og t.d. 

Grasagarðurinn, Hljómskálagarðurinn, Elliðarárdalurinn, Heiðmörk, Öskjuhlíðin 

Grótta Nauthólsvíkin o. fl. Ef skólar hafa ekki grenndarskóg þá er um að gera að 

nýta útivistarsvæðin í sínu nærumhverfi. 

Í nútíma- þjóðfélagi dynja á okkur fréttir um að börn séu komin með offitu 

vandamál og samkvæmt breskum rannsóknum hefur þetta vandamál þrefaldast á 

síðustu 20 árum (Cooper, 2006). Það er til að mynda búið að opna göngudeild á 

Barnaspítala Hringsins til að hjálpa börnum í þessum vanda. Við vitum auðvitað að 

hreyfing barna hefur minnkað stórlega vegna mikillar afþreyingarmöguleika 

innandyra eins og t.d. tölvur, tölvuleikir, sjónvarp sem hægt er að horfa á allan 

sólahringinn og net leikir sem fólk situr við svo sólarhringum og dögum skiptir 

(Cooper, 2006). Þegar ég var barn vorum við úti að leika okkur öllum stundum fyrir 

utan skipulagðar æfingar og skólaleikfimi. Á Akranesi lékum við okkur í fjörunni 

og fórum á skauta í skógræktinni, í sveitinni lékum við okkur í hrauninu, hlöðunni 

og bara allstaðar sem okkur datt í hug. Núna er eins og eina hreyfing barna sé 

skipulögð eins og t.d. leikfimi og sund í skólanum og íþróttaæfingar sem eru 

skipulagðar utan skóla einnig tímasettar. Þetta er ekki góð þróun og eins og áður 

sagði er þetta orðið þekkt vandamál í okkar þjóðfélagi og öðrum líka.  

Enn þann dag í dag upplifa verkgreinakennarar að greinar þeirra eru taldar annars 

flokks. Samkvæmt aðalnámskrá er verið að draga úr tíma sem er áætlaður fyrir 
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þessar greinar jafnvel þó að það sé talað um það í sömu námskrá hversu 

nauðsynlegar verklegar greinar séu fyrir nemendur. Það kemur einnig fram í lögum 

um grunnskóla að það eigi að vera jafnvægi milli bóklegra og verklegra greina en 

það endur speglast ekki í uppgefnum viðmiðunar- tíma aðalnámskrár. Ef skólar 

landsins eiga að ná markmiðum sínum um fjölbreytt nám og koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda, þá væri kannski gáfulegt að standa við þann ásetning 

yfirvalda að efla verklegt nám og koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. Það eru 

t.d. ekki allir nemendur bókhneigðir aðrir hafa raskanir eins og t.d. ADHD, asberger 

og einhverfu. þessir nemendur hafa þörf fyrir að eiga möguleika á að læra eftir 

öðrum leiðum eins og með verklegu námi. Kennarar gætu unnið í teymum og 

þannig er hægt að rjúfa einangrun þeirra. Það eykur einnig sveigjaleika í starfi og 

„þannig nýtist margbreytinleiki í hópi starfsfólks nemendum vel (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl. 2010. bls 2).“ 
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4.1 Hugmyndir að verkefnum 

Öll verkefnin uppfylla að einhverju leiti þrepamarkmið aðalnáskrá grunnskóla –

hönnun og smíði 2007. Það má nota þessi verkefni á flestum þrepum námskrárnar 

það fer eftir því hvort nemendur hafi fengið kennslu frá fyrsta bekk eða ekki fyrr en 

fjórða. Þá verða líka útfærslurnar flóknari eftir getu nemenda. 

 

Box undir gullin sín 

 

Þetta box er hægt að smíða á 

öllum skólastigum. Fyrir 

yngri nemendur er hægt að 

not pappabox í staðin fyrir 

að smíða box. Eldri 

nemendur geta hinsvegar 

smíðað sín eigin box eftir 

eigin hönnun og haft val um 

efni.  

Efni: pappír, krossviður, mdf 

efni, plast efni skrúfur, lamir 

og naglar. 

Klæðning að innanverðu: Tauefni eins og flauel eða annað sem nemendum finnst 

fallegt eða t.d. svampur.  

Hér er hægt að smíða box undir skart eða annað sem hver getur hugsað sér. Til 

skreytinga er svo hægt að fara niður í fjöru og tína þar skeljar, kuðunga og aðrar 

gersemar sem gætu fundist þar og líma svo á boxin. Þetta er einnig hægt að gera í 

samvinnu við náttúrufræðikennarann þegar hann er að kenna nemendum um lífríkið 

í fjörunni.  

Hér er hægt að vinna með  markmið aðalnámskrár með samþættingu námsgreina, að 

nýta efni náttúrunnar, taka gamla muni og þróa þá og færa í nýtt horf og kenna 
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nemendum um lífríkið í fjörunni og hvernig má nýta það sem finnst þar til að gera 

fallega hluti.  

Þessi tvö box sem ég hef hér á myndinni eru síðan um 1960-1970. Þau eru núna í 

minni eigu en móðir mín og systir hennar átti þau áður. Þessi box voru notuð sem 

skartgripaskrín.  

 

Ferð á Þjóðminjasafnið 

 

Efni: Harðplata, A4 blöð, góður blýantur 

Markmið: Gera skissur af því sem fyrir augun ber. 

Hér er hægt að fara í ferð á þjóðminjasafnið snemma að hausti og að nemendur hafi 

með sér skissubækur og blýanta. Innlögn gæti verið þannig að nemendur eiga að 

kynna sér handverk fyrri tíma og skissa upp form og munstur sem þeir myndu vilja 

vinna með í smíðinni. Það er einnig gott að skrifa við skissurnar úr hverju er verið 

að taka, hvaðan kemur það og hversu gamalt er það. Þarna geta nemendur lært um 

handverk fyrri tíma og einnig nýtt sér það til hönnunar á nýjum hlutum yfir 

veturinn.  

Markmiðin sem hægt er að vinna með hér eru t.d. hönnun og smíði, samfélagsfræði 

(saga), (vinnuferli)að geta unnið eftir einfaldri vinnuteikningu, skapað nýjan hlut út 

frá gömlum o.fl. Íslenska (orðskýringar) Hvað er t.d. Döggskór, Askur, Hökull eða 

ritvél? 
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Blómapressa 

 

Til að búa til blómapressu þarf: 

 Tvær mdf plötur með u.þ.b 15. cm langar hliðar og þær þyrftu að vera ca. 3-

6 cm. Þykkar 

 Það þarf 4 skrúfbolta 12-15 cm langa 

 Fjórar flugurær sem passa við skrúfboltana  

 2 ferningslaga pappaspjöld sem eru að sömu stærð og plöturnar. Pappann má 

nota mörgum sinnum 

 Pappír, það er gott að klippa út pappír sem er í sömu stærð og pappaspjöldin  

 Bor. 

Viðarbútarnir (mdf plöturnar)eru lagðar saman með pappanum og pappírnum á milli 

festar saman með þvingum og svo er mælt fyrir götum á hverju horni u.þ.b 2 cm inn 

í hvert horn. Þá er hægt að fara í borvélina og finna trébor sem passar 

skrúfboltunum og bora svo gat í hvert horn. Þegar þetta er búið þá er blómapressan 

tilbúin til notkunar.  

Þegar nemendur hafa svo verið úti að tína blóm og læra um þau er hægt að koma 

með þau inn og setja þau í blómapressurnar. Þeim er raðað svona: mdf plata, pappi, 

pappír blóm, pappír, pappi og að lokum mdf plata. Skrúfboltarnir settir í gegnum 

götin og flugurærnar ofan á. Með þeim er allt hert saman. (Buchanan Andrea J, 

Peskowitz Miriam 2009) 

Hér er verið að mæta markmiðum um útfærslu á einföldum smíðahlut sem getur 

nýst með náttúrufræði þegar verið er að læra um lífríkið á landi sem nemendur í 5-7 

bekk læra um. Hér er því hönnun og smíði, útikennsla og náttúrufræði unnið saman. 
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5. Lokaorð 

 

Smíði og handverk hafa verið til frá steinöld og því skildi maður ætla að það væri 

ekki spurning um hversu nauðsynlegt er að hafa hana inni í námskrá og í kennslu í 

skólum. Samt sem áður er þörf fyrir að koma með rök fyrir því að það eigi að leggja 

áherslu á verklega kennslu. Þegar verið er að spara þá er oftar en ekki dregið úr 

kennslu í hönnun og smíði og öðrum listgreinum og ofuráhersla lögð á bóklegar 

greinar. Þessari þróun verður að breyta og mynda það jafnvægi í skólanámskrám 

sem á að vera þar samkvæmt lögum um grunnskóla þar sem segir að það eigi að 

vera jafnvægi milli bóklegra og verklegara greina.( Lög um grunnskóla.2008: VII. 

Kafli 24 grein,g) 

Það er hægt að sjá í aðalnámskrám grunnskóla frá 1999 til nýjustu útgáfu að það er 

verið að draga úr úthlutuðum tíma sem nemendum er ætlaður samkvæmt töflum um 

áætlaðan tíma þó að það sé lögð áhersla á hversu mikilvægt fagið sé í inngangi 

Aðalnámskrár. Hvað veldur þessu gæti verið allt frá pólitík til sparnaðar í 

skólakerfinu. Það síðarnefnda er talin vera aðalástæðan á þessum síðustu og verstu 

þó að pólitík hafi einnig mikið að segja. Það hefur því miður tíðkast að gera lítið úr 

verklegum greinum og námi almennt. Það hefur einfaldlega ekki verið nógu 

merkilegt að fara í Iðnskóla og ungu fólki ráðlagt að fara frekar í bóklegt nám og 

svo Háskólanám, ekki að háskólanám sé ekki mikilvægt. Það hefur svo aftur á móti 

verið í umræðunni að það er svo mikið af ungu og ómenntuðu fólki á 

atvinnuleysisbótum og að það sé orðin vöntun af iðnmenntuðu fólki hér á Íslandi. 

Það hefur jafnvel verið talað um að gera úrbætur á þessari þróun og það má sjá inni 

á síðu vinnumálastofnunar: 

http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-

athafna/um-atakid/ að það er búið að koma af stað átaksverkefni til að hjálpa ungu 

fólki til að mennta sig í iðngreinum o.fl.  

Ef ungt fólk sem er að fara í framhaldsskóla fengi frelsi til að læra það sem það 

hefði áhuga fyrir alveg óháð því hvort það kæmist í vinnu við það síðar, fengi svo 

og svo miklar tekjur, væri talið vera framúrskarandi námsfólk og svo framvegis, 

væri kannski minni möguleiki á því að ungt fólk flosnaði upp úr námi. Ég hef líka 

http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-athafna/um-atakid/
http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi/urraedi/ataksverkefni/ungt-folk-til-athafna/um-atakid/
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heyrt að fólk treystir sér ekki í framhaldskóla vegna þess að það er lögð svo mikil 

áhersla á bókleg fög jafnvel í iðngreinum. Það eru því miður ekki allir jafn duglegir 

við bóklegt nám, en gætu hinsvegar verið framúrskarandi í verklegu námi eins og 

hönnun og smíði. Vegna mikils bóklegs náms geta þeir því ekki farið i það nám sem 

þeir dreyma um og geta eflaust lokið með góðum árangri. Það getur varla kallast 

menntun til sjálfbærni? 
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