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Verkgreinar í grunnskóla eiga það sameiginlegt að stuðla að alhliða þroska nemenda og búa þá undir
daglegt líf og frekara nám á sviði verkgreina. Undir verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og
heimilisfræði. Í þeim fá nemendur tækifæri til að beita ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, þekkingu og
verkfærni til að takast á við umhverfi sitt í markvissum tilgangi. Nemendur þjálfa hæfileika til að leita
lausna á vandamálum, verða sjálfstæðir í verki, og læra að líta eigin verk og ákvarðanir gagnrýnum
augum. Verkleg kunnátta hvílir á hefðum, tækni og verklagi sem mikilvægt er að nýjar kynslóðir tileinki
sér. Nemandinn fæst við verkefni sem hæfa þroska hans, gerir tilraunir og nýtir tækni í vinnu sinni.
Þetta eykur sjálfsöryggi og starfsánægju og gefur jafnframt tækifæri til sköpunar.
Verkgreinar sem kennslugreinar eiga sér langa sögu. Markmið þeirra hefur bæði verið að búa
nemendur undir verkleg störf og einnig stuðla að alhliða þroska þeirra. Umhverfi okkar byggist að miklu
leyti á tækni sem er einn af skapandi þáttum menningar og mótar ásýnd hennar, inntak, merkingu og
tilgang. Í starfsumhverfi nútímans eru gerðar sífellt auknar kröfur til tækniþekkingar og skilnings. Í
verkgreinum öðlast nemendur skilning á umhverfi sínu sem og grundvallarþekkingu. Verkfærni og
skilningur, sem byggist á rótgrónum hefðum handverks, er einnig undirstaða að öflugri verkmenningu
og nýsköpun. Að skilja og vera læs á umhverfið er forsenda þess að hafa áhrif á það.
Kennsla verkgreina er liður í því að skapa virðingu og jákvætt viðhorf til verklegrar vinnu og er einnig
undirbúningur undir framhaldsnám í verklegum greinum. Hlutverk kennarans er að leiða nemandann
þannig að hann verði sjálfstæður í verki, öðlist færni í að leysa vandamál, þjálfi eigið fagurskyn og
skynhreyfifærni. Verkgreinar eru því hvoru tveggja góður undirbúningur undir lífið og frekara nám.

Markmið
Í hönnun og smíði er áhersla lögð á að nemandinn verði sjálfstæður í verki og öðlist færni í að smíða
hluti með fjölbreittum efnum, verkfærum og tækni. Hann öðlist þekkingu og færni sem hann getur
yfirfært á starfsvettvang, tómstundir eða heimilishald. Lögð er áhersla á að nemandinn sé virkur í
hönnunarferli og móti útlit og uppyggingu hluta miðað við notkun þeirra. Þar fléttast einnig inn
áhersla á nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Nemandinn hefur þannig áhrif á umhverfi sitt og er um
leiðhvattur til að sýna umhverfinu nærgætni og virðingu.
Kennar velur eitt grunnverkefni í smíðum sem nemandi er svo frjást að útfæra á sinn hátt. Einnig
verður kynning og kennsla að útbúa sínar vinnuteikningar og vinna eftir þeim. Það er áhersa á að efla
sköpunarþrá, frjóa hugsun og vönduð vinnubrögð og síðast en ekki síst að fullvinna allt.
Nemandanum er gert að vinna úr efni út frá gefinni forskrift að lausn og útliti hlutar (ákveðið verkefni
lagt fyrir). Þá er nemandanum gefinn kostur á að yfirfæra reynslu sína í verkefnin. Vísað er til
lokamarkmiða í Hönnun og smíði sem finna má í Aðalnámsskrá Grunnskóla 2013.

Markmið
Handverk:
•
•

Nemandi getur valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og synt rétta og ábyrga notkun
verkfæra
Sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútíma samfélagi
o Matsviðmið:
o farið eftir fyrirmælum
o Notað á réttan og öruggan hátt þau verkfæri sem unnið er með

Hönnun og tækni:
•
•
•

Útskýrt hugmyndir sínar með fríhendis- og með grunnteikningu
Framkvæmt flóknari samsetningar, s.s. samlímingu, töppun og skrúfum.
Hannað verkefni út frá efni, fagurfræði, tækni, umhverfi, notkun og endingu.
o Matsviðmið:
o Skreytt verkefni sín á persónulegan hátt
o Sýnt vönduð vinnubrögð
o Unnið sjálfstætt.

Umhverfi:
•
•

Beitt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað.
Fjallað um vinnuvernd og hvers vegna reglur þar að lútandi
o Matsviðmið:
o Farið eftir reglum í smíðastofunni og skilur mikilvægi þess að nota hlífðarbúnað og
gæta öryggis í umgengi við vélar og tæki.
o Sýnt og notað réttar vinnustellingar.

Geti unnið eftir fyrirmælum. Tekið leiðsögn á jákvæðan hátt. Sett fram verkáætlun um efnistök og
úrlausn verkefna. Útskýrt hugmyndir sínar með fríhendisteikningu. Miðlað af þekkingu sinni og leikni.
Notað ýmis verkfæri, vélar og miðla til að vinna að sköpun sinni. Sýnt fram á að það er hægt að nota
efnivið úr nærumhverfi sínu og endurnýta efni.
Námsefni: Vinnulýsingar og verkefni frá kennara
Verkefni
•
•

•
•

Unnið með málm – skeið
Hópa og/eða einstaklingsverkefni. Unnið verður að sameignlegri teikningu sem er lýsandi
fyrir verkefnið. Nemendur þurfa að vinna með einhverskonar samsetningar. Hugmyndir af
verkefnum: kassabíll og lampi.
Kirkjugarðskassar
Frjást verkefni

Námsmat:
Stuðst er við frammistöðumat með tilheyrandi matskvarð þar sem m.a. virkni og vinnubrögð í tímum
eru metin. Auk þess er horft til allra hæfnimarkmiða og einstakir matsþættir valdir og metnir

sérstaklega. Einkunn er gefin í bókstöfum og byggist hún á heildarútkomu nemandans samkvæmt
ofangreindum matskvarða.

Birt með fyrirvara um breytingar
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