
 

 

 

 

 

Námskrá hönnun og smíði  

1.-10. bekkur 
Samvinnuverkefni skólaþjónustu Árnesþings og grunnskóla á svæði 

skólaþjónustunnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Unnið á vormisseri 2016 

Þóranna Lilja Snorradóttir, Kerhólsskóla, Kristín Erla Ingimarsdóttir, Flúðaskóla, Bente 

Hansen, Þjórsárskóla, Agnes Harpa Hreggviðsdóttir, Flóaskóla, Guðjón Árnason, 

Grunnskólanum í Hveragerði og Anna Margrét Smáradóttir, Grunnskólanum í Þorlákshöfn 

Formáli 
Á fundi skólastjóra og skólaþjónustu Árnesþings í desember 2014 kom fram sú hugmynd að 

mynda starfshópa kennara til þess að móta námskrá fyrir hverja námsgrein. Í starfshópnum  

koma saman sterkir faggreinakennarar úr hverjum skóla og setja saman námskrá byggða á 

Aðalnámskrá grunnskóla og námskrá skólanna sjálfra. Skólarnir getu nýtt vinnuna beint inn í 

sína námskrá með þeim breytingum sem hentar á hverjum stað. Námskráin verður aðgengileg 

í gegnum Mentor fyrir alla skólana. 

Í vinnuhópnum um smíði  störfuðu sex kennarar úr þeim átta skólum sem standa saman að 

verkefninu. Hópurinn hittist einn vinnudag. Kennararnir í hópnum unnu afar vel saman, af 

fagmennsku og áhuga. Þeim er hér með þökkuð vönduð vinna.   

Ólína Þorleifsdóttir, kennsluráðgjafi  



 
1. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með. 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Teiknað tvívíða skissu af verkefninu sínu. 

 Útfært sína hugmynd út frá stöðluðu verkefni. 

Umhverfi 

Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

2. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með. 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Teiknað tvívíða skissu af verkefninu sínu. 

 Útfært sína hugmynd út frá stöðluðu verkefni. 

 Framkvæmt einfaldar samsetningar s.s. negla og líma. 

Umhverfi  
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

3. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 



 
 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með. 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Teiknað tvívíða skissu af verkefninu sínu. 

 Útfært sína hugmynd út frá stöðluðu verkefni. 

 Framkvæmt einfaldar samsetningar s.s. negla og líma. 

Umhverfi 
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

4. bekkur 

Handverk 
Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með, þekki krossvið, mdf, furu/greni, 

plast, vír, steypu, gifs, gler og gert sér nokkra grein fyrir eiginleikum þeirra. 

 Þekki útlitseinkenni nokkurra mismunandi trjátegunda. 

 Greint frá hvað er vel gert og hvað ekki. 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Teiknað tvívíða skissu af verkefninu sínu. 

 Unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit. 

 Framkvæmt einfaldar samsetningar s.s. negla og líma. 

 Þekki hvernig hægt er að nota vogarafl, gorma og teygjur í verkefni. 

Umhverfi 
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi og gera sér grein fyrir kostum þess fyrir umhverfið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

 



 
5. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Þekkt mælitæki og geti notað þau á réttan hátt, s.s. tommustokk, málband, vinkil 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með, þekki krossvið, mdf, furu/greni, 

plast, vír, steypu, gifs, gler og gert sér nokkra grein fyrir eiginleikum þeirra. 

 Þekkt útlitseinkenni nokkurra mismunandi trjátegunda. 

 Skilað vönduðu verkefni. 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp einfalda málsetta vinnuteikningu. 

 Útbúið einfalda verklýsingu. 

 Lesið einfalda teikningu og unnið eftir henni. 

 Framkvæmt fjölbreyttar samsetningar s.s. negla, , líma, skrúfa. 

 Þekkt hvernig hægt er að nota vogarafl, gorma og teygjur í verkefni. 

 

Umhverfi 
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi og gera sér grein fyrir kostum þess fyrir umhverfið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

 Gert grein fyrir hvernig hægt er að endurnýta efni. 

6. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Þekki mælitæki og geti notað þau á réttan hátt, s.s. tommustokk, málband, vinkil. 

 Gert grein fyrir helstu smíðaefnum sem unnið er með, þekki krossvið, mdf, furu/greni, 

plast, vír, steypu, gifs, gler, málm og gert sér nokkra grein fyrir eiginleikum þeirra. 

 Skilað vönduðu verkefni. 

 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp einfalda málsetta vinnuteikningu. 

 Útbúið einfalda verklýsingu. 



 
 Lesið einfalda teikningu og unnið eftir henni. 

 Framkvæmt fjölbreyttar samsetningar s.s. negla, , líma, skrúfa. 

 Þekkt hvernig hægt er að nota vogarafl, gorma og teygjur í verkefni. 

 

Umhverfi 
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi og gera sér grein fyrir kostum þess fyrir umhverfið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hát. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

 Gert grein fyrir hvernig hægt er að endurnýta efni. 

7. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Notað mælitæki á réttan hátt, s.s. tommustokk, málband, vinkil. 

 Valið sér smíðaefni sem hentar því verkefni sem unnið er með. 

 Skilað vönduðu verkefni. 

 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu. 

 Útbúið verklýsingu. 

 Lesið teikningu og verklýsingu og unnið eftir henni. 

 Framkvæmt fjölbreyttar samsetningar s.s. negla, líma, skrúfa, (díla). 

 Hannað og smíðað verkefni sem nýtir orkugjafa. 

 

Umhverfi 
Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi og gera sér grein fyrir kostum þess fyrir umhverfið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

 Gert grein fyrir hvernig hægt er að endurnýta efni. 

 Gert sér grein fyrir hvort efni séu hættuleg eða ekki. 



 
8.-10. bekkur 

Handverk 

Nemendur geti: 

 Valið sér verkefni sem hæfir þeirra getu og kunnáttu. 

 Valið aðferðir, efni og verkfæri sem hæfa viðfangsefni og notað á öruggan hátt. 

 Notað mælitæki á réttan hátt, s.s. tommustokk, málband, vinkil. 

 Skilað vönduðu verkefni. 

 Áttað sig á mikilvægi verkþekkingar í nútíma samfélagi. 

 

Hönnun og tækni 
Nemendur geti: 

 Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp vinnuteikningu bæði fríhendis og 

málsetta frá ýmsum sjónarhornum. 

 Útbúið verklýsingu. 

 Unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningum, útbúið efnislista og reiknað 

kostnað. 

 Framkvæmt flóknari samsetningar s.s. samlímingu, töppun og skrúfun. 

Nemendur: 

 Kynnist því hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu. 

 Kynnist áhrifum nýsköpunar á umhverfi sitt og samfélag. 

 

Umhverfi 

Nemendur geti: 

 Notað efni úr nærumhverfi og gera sér grein fyrir kostum þess fyrir umhverfið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og notað viðeigandi hlífðarbúnað og viti hvað 

vinnuvernd er. 

 Gengið frá verkfærum og áhöldum á réttan hátt. 

 Sýnt góða nýtingu efna. 

 Gert grein fyrir hvernig hægt er að endurnýta efni. 

 Gert sér grein fyrir hvort efni séu hættuleg eða ekki. 

 Greint vistvæn efni frá óvistvænum.  

 

 

 

  



 
Verkfæri og tæki 

Í töflunum hér að neðan er að finna viðmið um hvenær mælt er með að nemendur 

kynnist hinum mismunandi verkfærum. Töflurnar eru einungis til viðmiðunar og 

gerðar út frá öryggissjónarmiði. Hver kennari verður að meta sjálfur hvenær hann 

treystir nemendum til að nota einstök verkfæri. Getur það bæði verið fyrr eða seinna 

en gefið er hér til kynna. Athugið að þessi listi er engan veginn tæmandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


