
Bekkur:   10. bekkur 

Námsgrein:  Hönnun og smíð 

Kennarar:  Margrét Skúladóttir 

Tímafjöldi:  180 mínútur á viku í tveimur lotum  4-5 í senn, ein að vori og ein að hausti 

Námsgögn: Verkfæri og tæki í smíðastofu  og verklýsingar frá kennara. 
 
Lykilhæfni:  
Að kenna nemendum skapandi starf og efla þroska, verkfærni, verkkunnáttu og gera nemandann sjálfstæðan í verki, þannig fær nemandinn þjálfun í að móta eigin 
hugmyndir í efnivið með þeirri verktækni og verkþekkingu sem greinin býr yfir. Nemandinn þjálfast í að nýta sér aðferðir við greiningu og úrvinnslu hugmynda, efla 
frumkvæði sitt, áræðni í verklegri framkvæmd, sem og að sjá notagildi hlutanna og fegurð þeirra. 
 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
 
Handverk  
 
 

Að nemandi: 
 Kunni að sýna ábyrgð við val á aðferðum, efni, verkefnum og valið verkfæri 

við hæfi.   

Leiðsagnarnám, innlagnir, 
sýnikennsla, 
einstaklingsvinna, 
hópvinna, verklegar 
æfingar og  umræður. 

Einstaklingsmiðað símat 
þar sem hver hlutur sem 
nemandi lýkur er metinn 
með sköpun, vinnusemi, 
þrautseigju, 
samstarf/sjálfstæði og 
hegðun í huga.  

 
Hönnun og tæki  
 
 
 

Að nemandi: 
 Kunni að útskýra hugmyndir sínar með teikningu og verklýsinu.   
 Kunni að vinna sjálfstætt, gera eigin verklýsingu, verkáætlun, efnislista og 

kostnaðaráætlun. 
 Kunni að vinna með ólíkar samsetningar og hanna verkefni út frá því sem 

og að velja efni með endingu og fagurfræði að leiðarljósi.   
 Þekki hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu.    

Leiðsagnarnám, innlagnir, 
sýnikennsla, 
einstaklingsvinna, 
hópvinna, verklegar 
æfingar og 
umræður. 

Í lok hvers verkefnis gerir 
nemandi sjálfsmat og 
verklýsingu. 

 
Umhverfi 
 
 

Að nemandi: 
 Kunni mun á vistvænum og óvistvænum efnum og hvernig hægt sé að 

endurnýta hluti.   
 Kunni að beita sér rétt og velja réttan öryggisbúnað við vinnu.   

Innlagnir, umræður og 
verklegar æfingar. 

 

 
Menningarlæsi 
(sjálfstæði og 
samvinna) 
 

Að nemandi: 
 Kunni að segja frá verkefnum sínum með hugtökum sem tengjast faginu.   
 Geti sýnt frumkvæði og góða umgengni á vinnusvæðum.   
 Geti unnið í hóp og metið eigin verk og annarra.    

Innlagnir, umræður og 
verklegar æfingar. 

 

 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 


