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Inngangur:  
Smíði og hönnun er námsgrein sem á sér langa sögu. Hún stendur föstum fótum í verklegri hefð 

með áherslu á miðlun tækni og verkkunnáttu sem mikilvægt er að nýjar kynslóðir tileinki sér. 

Markmið námsins er að gera nemendur sjálfstæða í verki, stuðla að virðingu fyrir vinnu, þjálfa 

einbeitingu, iðjusemi og verkfærni. Á sama tíma er þjálfuð færni í að smíða hluti með fjölbreyttum 

efnum, verkfærum og tækni. Lögð er áhersla á hlutverk nemenda í hönnunarferli og mótun útlits og 

virkni hluta miðað við notkun þeirra. Í gegnum vinnu sína í skólastofunni tengja nemendur saman á 

áþreifanlegan hátt nýsköpun, hagnýtingu þekkingar, sköpun, læsi og sjálfbærni og hjálpar það þeim 

að skilja merkingu þessara hugtaka. 

Eins og með aðrar list- og verkgreinar er markvisst unnið að samþættingu við aðrar námsgreinar 

skólans sem kenndar eru að miklu leyti í þemum. Með þessari nálgun verða list- og verkgreinar síður 

slitnar úr samhengi við annað starf nemenda í skólanum auk þess sem nemendur gera sér betur 

grein fyrir sambandi sjón- og verkmenningar og tengslum hennar við nánasta umhverfi sitt og 

samfélagið í heild. 

 

Kennari: Ingólfur Örn Björgvinsson 

 

 

Hæfniviðmið 

 
Hæfniviðmiðum í hönnun og smíði er skipt upp í þrjá efnisflokka og eru þeir megináherslusvið 
greinarinnar. Flokkarnir tengjast þó allir innbyrðis.   
 
Handverk: Hér undir falla markmið er miða að því að efla verkvit, þekkingu á efnum og færni í 
notkun verkfæra. Lögð er áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir hvenær frágangur telst 
vandaður.  
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi:  
  •   valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt,  
  •   gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með.  
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  
  •   valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki,  
  •   gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem notaður er í smíðastofunni.  
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  
  •   valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta og ábyrga notkun verkfæra,  
  •   sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútímasamfélagi. 
 
Hönnun og tækni: Hér undir falla markmið er lúta að hönnun og því að efla skilning nemenda á 
skipulagningu vinnu, hönnunarferli og gerð áætlana. Einnig er lögð áhersla á að efla tæknilegt 
innsæi nemenda og skilning.  
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 



   •   dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar,  
    •   unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit,  
    •   framkvæmt einfaldar samsetningar, 
    •   sagt frá orkugjöfum sem nota má í smíðaverkefnum og nýtt virkniþætti í smíðisgripum, s.s.  
         vogarafl, gorma og teygjur,  
   •   bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast daglegu lífi hans,  
   •   greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu.  
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  
   •   útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu,  
   •   lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að  
        lokaafurð,  
   •   valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefnum,  
   •   hannað og smíðað verkefni sem nýtir orkugjafa og lýst því hvaða virkniþættir eru að verki í  
        ýmsum hlutum,  
   •   lýst hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og almennt í samfélaginu,  
   •   greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir.  
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  
   •   útskýrt hugmyndir sínar fríhendis og með grunnteikningu,  
   •   unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu, útbúið efnislista og reiknað kostnað,  
   •   framkvæmt flóknari samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfun,  
   •   hannað verkefni út frá efni, fagurfræði, tækni, umhverfi, notkun og endingu,  
   •   sagt frá hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu,  
   •   gert grein fyrir áhrifum nýsköpunar á umhverfi sitt og samfélag. 
 
Umhverfi: Hér undir falla markmið er miða að því að efla skilning nemenda á tengslum umhverfisins 
við verkleg störf og kemur það m.a. fram í efnisvali. Lögð er áhersla á að nemendur læri rétta 
notkun hlífðarbúnaðar og þekki hugtakið vinnuvernd.  
 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 
   •   valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt,  
   •   gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með.  
 
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:  
   •   gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni sem  
        fellur til í smíðastofunni,  
   •   gert við og endurnýjað eldri hluti og lengt þannig endingu þeirra,  
   •   útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað. 
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi:  
   •   greint vistvæn efni frá óvistvænum og haft sjálfbærni að leiðarljósi við vinnu sína, s.s. við  
        efnisval,  
   •   gert sér grein fyrir hvort og hvernig hægt er að endurnýja ýmsa hluti til að lengja endingu     
þeirra,  
   •   beitt viðeigandi vinnustellingum, notað réttan hlífðarbúnað og fjallað um vinnuvernd og  
        hvers vegna reglur þar að lútandi eru settar. 
 
Hæfniviðmið í hönnun og smíði koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og 
verkgreinum. 
 
 
 



 

Námsmarkmið 

 
Námsmarkmið eru sett til að varða leiðina að settum hæfniviðmiðum. Þau eru leið til að nemendur 
nái þeirri hæfni sem tilgreind er í aðanámskrá og eru tíunduð hér að framan. Þeim er skipt eftir 
aldursstigi nemenda og eru þau eftirfarandi: 
 
1.–6. bekkur 
 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi:        

• notað hefilbekk 

• sagað með útsögunarsög 

• pússað 

• dregið upp tvívíða teikningu til að útskýra hugmynd 
 

Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

• notað einföld verkfæri og valið verkfæri við hæfi  

• notað hefilbekk af öryggi 

• tálgað með lokuðu hnífsbragði 

• notað einfalda samsetningu eins og límingu 

• notað mismunandi gerðir sandpappírs og raspa 

• skreytt gripi sína á persónulegan hátt 

• gert og notað einfaldar vinnuteikningar 

• unnið sjálfstætt og í hópi 

• gengið um smíðastofuna og verkfæri á ábyrgan hátt 
 

Við lok 6. bekkjar getur nemandi: 

• valið efni, vinnuaðferð og verkfæri við hæfi  

• unnið hugmynda- og skissuvinnu og unnið vinnuteikningu út frá tiltekinni hugmynd 
• gert einfalda teikningu af smíðisgrip og smíðað eftir henni 

• notað tifsög 

• notað súluborvél 

• notað einföld rafmagnsverkfæri, s.s. hleðsluborvél 

• notað fjölbreyttar aðferðir við samsetningar, límt, skrúfað og neglt 

• notað mælitæki og mælt upp efni 

• sýnt ábyrgð í meðhöndlun verkfæra 

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með 
 

7.–8. bekkur 
 
Nemendur í 7. -8. bekk fá að velja sér smiðju eftir áhugasviði og því sem er í boði ár hvert. Leitast er 
við að fylgja þemum skólans í smiðjunum eins og hægt er þannig að verkefnin séu samþætt öðru 
námi. Með þessum hætti er markmiðum um einstaklingsmiðað nám einnig mætt. Smiðjurnar eru 
fjórar vikur í senn þrisvar í viku. 

 
Við lok 7.–8. bekkjar getur nemandi: 

• valið og notað verkfæri og mælitæki á réttan og ábyrgan hátt 

• gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem hann notar í verkefni sín 

• unnið eftir gefinni verklýsingu og vinnuferli 

• unnið eigin vinnuteikningu og málsett  

• nýtt virkniþætti í smíðisgrip  

• aflað sér upplýsinga sem tengjast eigin viðfangsefni 



• notað þekkingu sína úr rannsóknarvinnu sem kveikjur að hugmyndum 

• endurnýtt efnivið sem til fellur í smíðastofunni í frjálsa listsköpun 

• unnið sjálfstætt og í hópi 

• gengið um af ábyrgð og notað viðeigandi hlífðarbúnað 

• kynnt, sýnt og talað um verk sín 
 

Valhópar á unglingastigi, 9.–10. bekkur 
 
Valnámskeið í hönnun og smíði á unglingastigi eru breytileg milli ára en námsmarkmið sem lögð eru 
til grundvallar eru eftirfarandi: 
 
Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• valið viðeigandi efnivið, aðferðir og tæki í eigin smíðisgrip og sýnt ábyrga notkun og nýtni 

• unnið skissuvinnu, skýringarmyndir og vinnuteikningar 

• unnið eftir eigin vinnuteikningu eða annarra 

• unnið út frá hönnunarferlinu frá hugmynd að lokaafurð 

• framkvæmt flóknari samsetningar (tappa, skrúfur) 

• unnið sjálfstætt eða í hópi sem vinnur saman að lausn eða verkefni 

• hannað verkefni út frá efniviði, fagurfræði, tækni, notkun eða endingu 

• unnið rannsóknarvinnu tengda eigin viðfangsefni 

• notað þekkingu sína úr rannsóknarvinnu sem kveikjur að hugmyndum 

• kynnt, sýnt og talað um verk sín 
 

Kennsluaðferðir 

 
Í hönnun og smíði er notast við þær kennsluaðferðir sem nýtast best nemendum í verknámi. Þær 
eru helstar sýnikennsla, virkar umræður, hóp- og einstaklingskennsla, lausnaleit og verklegar 
æfingar. 
 

Námsmat (birt með fyrirvara um breytingar) 

 
Einkunn er jafnan gefin í bókstöfum og til grundvallar er eftirfarandi; 

Símat og leiðsagnarmat þar sem eftirtaldir þættir eru metnir til jafns: Vinnusemi, frumkvæði og 

sköpun, vandvirkni, samskipti, umgengni og ábyrgð á eigin vinnusvæði auk hæfniviðmiða úr 

aðalnámskrá sem valin eru sértaklega fyrir hvert verkefni.  

 
Ekki er formlegt námsmat í 1. bekk. 
 

 

 


