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 Inngangur 

Lokaverkefni höfundar til B.Ed. prófs í grunnskólafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands  samanstendur af námsefni fyrir grunnskólanemendur í hönnun og smíði og 

greinargerð um sama efni.  Námsefnið byggir á safni smíðaverkefna úr vínylplötum. 

Verkefnin falla vel að þeim hæfnisviðmiðum sem Aðalnámskrá grunnskóla gerir til tíunda 

bekkjar. 

Hugmyndin að verkefnasafninu kviknaði í vettvangsnámi höfundar í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þegar hann lagði fyrir verkefni í 6. bekk sem byggðu á  notkun 

vínylplatna sem efniviðar. Verkefnið gekk mjög vel og vakti jafnframt áhuga nemenda í 

öðrum bekkjadeildum, allt frá 5. bekk og upp í 10. bekk.  

Vínylplatan hefur góða skírskotun til íslenskar nútímahönnunar, þar sem svart plast er 

gjarnan notað, meðal annars í skartgripahönnun. Vínylplötur eru einnig ódýrt hráefni. 

Mikið er til af gömlum vínylplötum, sem hægt er að kaupa fyrir lítið fé,  í skranbúðum og á 

mörkuðum. Nemendur geta jafnvel lagt til gamlar vínylplötur frá eigin heimili.  

Mikilvægt er fyrir nemendur að kynnast notkun mismunandi efnis og efniviðar í 

hönnun og smíði og eðlilegt er að kennari tengi það  við sjálfbærni og endurvinnslu. 
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1 Uppbygging og notkun námsefnisins 

Námsefnið er samið fyrir nemendur í hönnun og smíði á unglingastigi grunnskóla og 

verkefnasafnið er ætlað til notkunar í plasthönnunaráföngum. Þrátt fyrir það er 

kennaranum í sjálfsvald sett hvernig hann notar verkefnin og fyrir hvaða aldurshóp hann 

leggur þau. Þess má geta að höfundur verkefnasafnsins hefur notað vínylplötur sem 

efnivið fyrir nemendur allt niður í 5. bekk með góðum árangri. 

 Verkefnasafnið byrjar á stuttum inngangi um tilurð þess og tilgangi. Næst kemur 

kafli um uppbyggingu og notkun námsefnisins. Í næsta kafla er fjallað um innlagnir og 

farið yfir nokkra þætti sem kennarinn ætti að hafa í huga þegar hann leggur verkefnin 

fyrir. Þar á eftir er lögð fram tillaga að verkefnablaði fyrir nemendur og námsmati. Að 

lokum er verkefnunum gerð skil með ítarlegum leiðbeiningum og verklýsingum. 
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2 Innlagnir 

2.1 Kveikja 

Tillögu að áhugavaka fyrir nemendur er að finna í hverju verkefni fyrir sig. Auk þess er kafli 

um innlagnir í meðfylgjandi greinargerð (sjá greinargerð Um námsefnið og notkun þess: 

Innlagnir). 

2.2 Saga og þróun 

Kennarinn fer í stuttu máli yfir sögu og þróun vínylplötunnar (sjá greinargerð, Vínylplatan: 

Saga vínylplötunnar). 

2.3 Vinnuaðferðin 

Kennarinn prentar út verkefnin og hefur þau aðgengileg fyrir nemendur. Sleppa má 

þáttum sem snúa að kennaranum sjálfum: Kveikja, kennsluaðferð og kennsluleiðbeiningar. 

Einnig prentar kennarinn út verkefna- og námsmatsblað handa nemendum. Kennarinn 

útvegar nemendum efnivið og hefur rétt verkfæri til taks. 

 Kennarinn afhendir nemendum verkefnablað áður en verkefnavinna hefst og fylla 

nemendur blaðið út jafn óðum og verkefni er unnið. Efst á verkefnablaði er heiti verkefnis 

ritað. Það heiti skal vera lýsandi fyrir verkefnið. Meðan á verkefnavinnu stendur rita 

nemendur vinnuferli sitt á blaðið og hvaða verkfæri þeir nota. Neðst á verkefnablaðið 

teikna nemendur mynd af fullunnu verkefni. 

 Þegar verkefni er fullunnið afhendir kennarinn nemandanum sjálfsmatsblað. Á það 

skrifar nemandinn þær upplýsingar sem um er beðið á blaðinu. Á sjálfsmatsblaðinu eru 

talin upp fjögur atriði í sambandi við vinnu nemandans sem hann metur og gefur sér 

viðeigandi einkunn fyrir. Einkunnagjöf er gefin í bókstöfunum A, B, C og D þar sem A er 

hæsta einkunn og D sú lægsta. Sjálfsmatið þarf ekki að hafa áhrif á lokaeinkunn en gefur 

kennaranum tækifæri til að meta áhuga og hugarfar nemenda. Einnig gefur það 

kennaranum tækifæri til að ræða við nemandann um hvar hann stendur í námi í 

samanburði við álit nemandans á eigin vinnu. 

Þegar nemandi hefur lokið við verkefni, fyllt út verkefnablað og sjálfsmatsblað fyllir 

kennarinn út námsmatsblað. Á það skrifar kennarinn þær upplýsingar um nemandann og 

verkefnið sem beðið er um á blaðinu. Á námsmatsblaðinu er listi af viðmiðum sem 

nemandinn þarf að uppfylla. Kennarinn leggur mat á þessa þætti og gefur nemandanum 

einkunn eftir því hve vel nemandinn uppfyllir tiltekin viðmið. Gefin er einkunn í 

bókstöfunum A, B, C og D þar sem A er hæsta einkunn og D sú lægsta. A gefur til kynna að 
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nemandi uppfylli tiltekið viðmið að fullu en D gefur til kynna að nemandi uppfylli ekki 

tiltekið viðmið. Af einkunnargjöf ákveður kennarinn hver framvindan skuli vera fyrir hvern 

nemanda fyrir sig og hvaða þætti hann þarf að leggja áherslu á svo að nemandinn nái 

settum viðmiðum í framtíðinni. 

2.4 Helstu verkfæri sem  notuð eru 

Þau verkfæri sem notuð eru í hverju verkefni fyrir sig eru talin upp í kaflanum efnisáhöld 

sem finna má innan hvers verkefnis. Í innlögn verkefnisins fer kennarinn yfir þau verkfæri 

sem eru notuð, rétta beitingu þeirra, öryggisatriði og rétta líkamsbeitingu. 

2.5 Hönnun 

Kennarinn fræðir nemendur um hönnunarferlið, frá hugmynd að fullsköpuðum nytjahlut. 

Hönnunin er stór þáttur í þessu verkefnasafni þar sem verkefnin eru hugsuð sem grunnur 

sem nemendur byggja sínar hugmyndir og hönnun á. Verklýsingar í þessu hefti eru því 

eins einfaldar og unnt er. 

2.6 Skartgripagerð 

Þegar lagt er fyrir verkefni í skartgripagerð ræðir kennarinn um nútímahönnun skartgripa 

og hvernig hægt er að nota plast og óhefðbundinn efnivið í hönnun og smíði skartgripa. 

Getur hann nýtt veraldarvefinn til að auðvelda sér öflun upplýsinga og myndefnis. 

2.7 Nytjahlutir 

Það er einkum tvennt, sem öll verkefni verkefnasafnsins eiga sameiginlegt. Þau eru bæði 

smíðuð úr vínylplötum og þau eru öll nytjahlutir. Nytjahlutir eru hlutir sem hafa ákveðið 

notagildi í daglega lífi okkar og því nauðsynlegt fyrir kennara og nemendur að hafa það í 

huga þegar þeir hanna og smíða verkefni sín. Mikilvægt er að gleyma ekki til hvers 

hlutirnir voru gerðir og hvernig á að nota þá. 
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Tillaga að verkefnablaði 

 

Heiti verkefnis: 

_________________________________________________________________________ 

 Stutt lýsing á vinnuferli: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mynd af verkefninu 
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Tillaga að sjálfsmati nemanda 

 

Nafn: 

Bekkur: 

Hópur: 

Dagsetning: 

Gefðu einkunn með bókstöfunum A, B, C og D þar sem A er best og D er lakast. 

Sýnir tillitssemi og gengur vel um  

Hugmyndaauðgi og hönnun  

Vinnur vel í tímum  

Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði  

 

Lýsing og mynd afverkefninu:______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tillaga að námsmati kennara 

 

Nafn: 

Bekkur: 

Hópur: 

Verkefni: 

Dagsetning: 

 

A, B, C og D þar sem A er best og D er lakast. 

Getur sagað út plasthluti  

Getur beygt plast með línuhitara  

Gengur vel um áhöld, tæki og efni  

Getur unnið verk út frá eigin hugmynd  

Hefur lært að forma plast í ofni  

Getur formað plast með heitum blæstri  

Skilur og fer eftir hönnunarferli  

 

Framvinda: 
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3 Verkefni 1 – Skál 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar þekkingu nemenda. Vita þeir hvaða 

hlutur þetta er? Hvernig virkar vínylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þau 

prófað plötuspilara?  

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og ræðir hana við nemendur. 

Kennarinn segir frá verkefninu og bendir nemendum á mögulegar útfærslur og fer í 

gegnum vinnuferli verkefnisins. Hann getur einnig sýnt myndir eða sýniseintak af fullbúnu 

verkefni. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir að eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Svart kítti 

Límband 

Áhöld: 

Skál eða dós úr eldföstu efni 

Hitaþolnir vettlingar 

Ofn með ofnskúffu 

Hitablásari 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Átti sig á mismunandi möguleikum við mótun plasts (vínyls) 

 Búi til nytjahlut úr vínylplötu 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra sem þarf að nota við hönnun plasthluta. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl bowl, vinyl record bowl, vinyl LP bowl, DIY (do it yourself). 

 

3.1 Verklýsing á verkefni 1 

3.1.1 Leið eitt. 

1. Hitið ofninn upp í 100 gráður 

2. Leggið hitaþolna skál eða dós á hvolf á grind eða ofnskúffu neðarlega í ofninn 

3. Leggið vínylplötuna ofan á miðja skálina/dósina og lokið ofninum 

4. Fylgist vel með vínylplötunni. Þegar hún hefur mýkst og hliðar hennar lagst niður 

er skálin/dósin með vínylplötunni tekin út úr ofninum. Notið hitaþolna vettlinga 

5. Meðan platan er heit er hægt að forma hana eins og þurfa þykir. Nauðsynlegt er 

að hraða vinnunni því vínylplatan kólnar og harðnar fljótt. Ef vinna þarf meira 

með skálina eftir að hún hefur kólnað er hægt að nota hitablásara til að mýkja 

þann hluta hennar sem forma á frekar. Notið hitaþolna vettlinga 

6. Lokið fyrir gatið í miðju vínylplötunnar með svörtu kítti eða límbandi. 
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3.1.2 Leið tvö. 

1. Hitið ofninn upp í 100 gráður 

2. Hafið til taks þá skál, ílát eða form, sem á að forma vínylskálina í eða á 

3. Leggið vínylplötuna í ofnskúffu og komið henni fyrir í miðjum ofninum. Platan 

bráðnar og verður mjúk á um 5 mínútum. Gerið tilraunir með tímalengd 

4. Þegar vínylplatan er orðin mjúk þá takið þið hana úr ofninum með hitaþolnum 

vettlingum og þrýstið henni ofan í eða ofan á mótið. Vinnið nú hratt og mótið 

vínylplötuna eins og þið viljið með höndunum. Ef það þarf að vinna meira með 

skálina eftir að hún hefur kólnað er hægt að nota hitablásara til að bræða þann 

hluta hennar sem forma á frekar 

5. Lokið fyrir gatið í miðju vínylplötunnar með svörtu kítti eða límbandi. 

 

3.1.3 Leið þrjú. 

1. Leggið vínylplötuna ofan á eða í skál eða annað form 

2. Notið hitabyssu til að hita plötuna jafnt, þar til hún bráðnar og hliðar hennar 

leggjast niður 

3. Mótið nú vínylplötuna (í hitaþolnum vettlingum) í það form, sem þið viljið, áður en 

hún kólnar og harðnar. Ef vinna þarf meira með skálina eftir að hún hefur kólnað 

er hægt að nota hitablásara til að bræða þann hluta hennar sem móta á frekar 

4. Lokið fyrir gatið í miðju vínylplötunnar með svörtu kítti eða límbandi. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Mála skálina og skreyta 

 Saga munstur í útkantinn áður en skálin er mótuð 

 Útbúa botn úr tré sem skálin skrúfast á. Gott er ef skálin er völt 

 Skálar þurfa ekki að vera hringlaga 

 Hanna og móta fót úr annarri plötu eða hluta úr annarri vínylplötu og festa hann 

undir vínylplötuskálina 

 Gera mynstur í skálina með því að bora fyrst í vínylplötuna. 
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Mynd 1: Dæmi um skál. 

 

 

Mynd 2: Dæmi um skál.  
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4 Verkefni 2 – Smákökudiskur eða bollakökudiskur á fæti 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar þekkingu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vínylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara?  

Kennarinn býr til sögu um það þegar hann, eða einhver annar, var að halda veislu en 

átti enga kökudiska þegar veislan hófst. Þá tók hann upp á því að líma alls kyns fætur 

undir vínylplötur úr plötuskápnum sínum, sem sumar voru verðmætar. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann útskýrir  

grunngerð verkefnisins, ræðir við nemendur um mögulegar útfærslur og fer í gegnum 

vinnuferlið. Hann getur einnig sýnt myndir eða sýniseintak af dæmigerði útfærslu. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir að eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni:  

Vínylplata 

Svart kítti 

Gott lím til dæmis tonnatak, límbyssulím 

eða epoxylím 

Gamall kertastjaki (lítill, gler) 

Áhöld: 

Hitaþolnir vettlingar 

Ofn með ofnskúffu 

Hitablásari 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði. 

 Sjái möguleikana sem mótun plasts (vínyls) hefur. 

 Búi til nytjahlut úr vínylplötu. 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfist í hönnunarferlinu. 

 Vinni eftir eigin teikningu. 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra sem notuð eru við smíði plasthluta. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl record, cake dish. 

 

4.1 Verklýsing á verkefni 2 

1. Hitið ofninn upp í 100 gráður 

2. Leggið vínylplötuna í ofnskúffu og komið fyrir í miðjum ofninum. Platan bráðnar og 

verður mjúk á um 5 mínútum. Gerið tilraunir með tímalengd 

3. Takið plötuna úr ofninum með hitaþolnum vettlingum, leggið á slétt yfirborð 

(vinnuborð) og mótið kanta vínylplötunnar að vild. Gott getur verið að nota alls 

kyns hluti sér til hjálpar. Ef platan er orðin of hörð til að vinna með er hægt að hita 

þann hluta aftur með hitablásara og forma síðan 
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4. Þegar diskurinn er orðinn kaldur er hann límdur á fótinn. Gott er að nota gamlan, 

lítinn sprittkertastjaka úr gleri og hafa hann á hvolfi. Að lokum er hægt er að fylla í 

gatið á vínylplötunni með kítti. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Mála diskinn og skreyta 

 Saga munstur í útkantinn áður en diskurinn er mótaður 

 Gera fót úr tré, til dæmis í rennibekk 

 Nota vínglas á hvolfi sem fót 

 Hafa diskinn á fleiri hæðum 

 Diskurinn þarf ekki að vera hringlaga 

 Gera mynstur í diskinn með því að bora í vínylplötuna 

 Bora eða saga stór göt í diskinn sem bollakökur geta setið í. 
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Mynd 3: Dæmi um smákökudisk eða bollakökudisk á fæti. 

 

  

Mynd 4 og 5: Dæmi um smákökudisk eða bollakökudisk á fæti.  
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5 Verkefni 3 – Myndarammi 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vinylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara?  

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann segir frá 

verkefninu, ræðir við nemendur um mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferlið. 

Hann getur einnig sýnt myndir eða dæmi um útfærslu. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestra, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið og 

ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir um eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Þunn MDF- eða krossviðplata 

Gott lím, til dæmis tonnatak, límbyssulím 

eða epoxylím 

Áhöld: 

Silfur-, lauf- eða bogasög með mjög fínu 

blaði til að saga vínylinn og grófu blaði til að 

saga viðarplötuna 

Fín þjöl 

Sandpappír 

Klofi 

Klemma 

Hitablásari 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Búi til nytjahlut úr vínylplötu 

 Sjái endurvinnslumöguleika í notkun óhefðbundins efniviðar 

 Þjálfist í sögun með silfur-, lauf- eða bogasög 

 Þrói og hanni eigin útfærslu af myndaramma 

 Þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra, sem þarf að nota við smíði plasthluta. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

DIY (do it yourself), vinyl record picture frame, vinyl record picture frame, picture frame, 

picture frame shapes. 

 

5.1 Verklýsing á verkefni 3 

1. Teiknaðu ferning á vínylplötuna og sagaðu hann út. Gættu þess bæði að hann sé 

stærri en hringurinn í miðju plötunnar og að hringurinn á vínylplötunni sé í 
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miðjum ferningnum. Sagaðu svo hringinn (miðann) úr miðju plötunnar. Það getur 

verið gott að klippa fyrst rammann sem ferning út úr blaði, líma hann á 

vínylplötuna og saga meðfram honum. Notaðu klofa þegar þú sagar. Gott er að 

nota klemmu til að halda vínylplötunni á klofanum. 

2. Pússaðu alla kanta með sandpappír. Endaðu á fínum vatnspappír. Notaðu fyrst fína 

þjöl ef brúnir eru mjög grófar og skörðóttar. 

3. Sagaðu ferning úr þunnri MDF plötu eða krossvið sem samsvarar stærð ferningsins 

úr vínylplötunni. Sagaðu annan ferning innan úr þeim fyrri en gættu þess að 

þvermál hans sé meira en þvermál hringsins sem þú sagaðir úr vínylplötunni. 

4. Pússaðu alla kanta ferninganna tveggja úr viðnum. 

5. Límdu vínylplöturammann á stærri tréferninginn. 

6. Útbúðu eða fáðu festingar til að halda bakinu (litla viðarferningnum) á sínum stað 

þegar myndin er komin í rammann. Festingarnar getur þú gert úr vínylplötubút, 

málmi eða tré og skrúfað á sinn stað með litlum skrúfum. Ef ekki á að hengja 

rammann upp á vegg getur þú búið til fót úr vínylplötubúti, sem þú mótar með 

hitablásara og límir aftan á rammann. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Mála rammann eða bakið (viðinn) í fallegum lit 

 Saga mynstur í útkantinn á rammanum eða hafa hann óreglulegan í lögun 

 Gera bakið einnig úr vínylplötu 

 Hafa gatið í miðjunni öðruvísi en hringlaga til dæmis hjartalaga eða ferhyrnt 

 Gera mynstur í rammann með því að bora í vínylplötuna 

 Geyma hringinn, sem var sagaður úr miðju vínylplötunnar, pússa brúnirnar og 

lakka yfir límmiðann. Þá er orðin til falleg glasamotta. 
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Mynd 6: Dæmi um framhlið myndaramma. 

 

 

Mynd 7: Dæmi um bakhlið myndaramma. 
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6 Verkefni 4 – Armband / hringur 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vinylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? o.s.frv.. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann ræðir um 

nútíma skartgripagerð, eiginleika plasts (vínyls), um mögulegar útfærslur verkefnisins og 

fer í gegnum vinnuferli þess. Hann getur einnig sýnt myndir eða sýniseintak af lausn 

verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir um eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Trélím 

Blað 

Áhöld: 

Silfur- eða laufsög með mjög fínu blaði 

Skæri 

Klofi 

Klemma 

Fín þjöl 

Sandpappír 

Hitablásari 

Keila úr tré sem samsvarar ummáli 

framhandleggs og úlnliðs 

Hitaþolnir vettlingar 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Búi til nytjahlut úr vínylplötu 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efnivið 

 Þjálfi sögun með silfur-, lauf,- eða bogasög 

 Þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Hanni og smíði eigin útfærslu af armbandi 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra í plastsmíði. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl record bracelets, vinyl record bracelet diy (do it yourself), vinyl lp bracelet. 
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6.1 Verklýsing á verkefni 4 

1. Skissaðu upp nokkrar hugmyndir að armböndum, veldu síðan bestu hugmyndina 

og þróaðu hana áfram. Teiknaðu lokaútgáfuna sem útflatning á blað, klipptu það 

út og mátaðu það um handlegginn. Hugsanlega þarf að laga það aðeins til 

2. Límdu teikninguna af armbandinu á vínylplötu með trélími 

3. Sagaðu eftir teikningunni með silfursög. Hafðu klofa undir vínylplötunni til 

stuðnings þegar sagað er. Gott er að nota klemmu til að halda vínylplötunni á 

klofanum 

4. Láttu volgt vatn renna á armbandið og nuddaðu blaðið og trélímið af með 

fingrunum 

5. Ef brúnir armbandsins eru mjög grófar og skörðóttar þá skaltu raspa þær niður 

með fínni þjöl. Pússaðu svo brúnirnar sléttar með sandpappír og að lokum með  

fínum blautum pappír 

6. Legðu armbandið á sléttan hitaþolinn flöt og hitaðu það með hitabyssu þar til það 

verður mjúkt. Taktu það þá upp með hitaþolnum vettlingum og mótaðu það um 

trékeilu og haltu því föstu þar til það kólnar og harðnar 

 

Hugmyndir að  frekari útfærslum 

 Skreyta armbandið með málningu 

 Saga mynstur eða myndir í armbandið 

 Líma aðra efnisbúta á armbandið og  lakka yfir 

 Líma myndir úr tímaritum og blöðum á armbandið og lakka yfir 

 Bora göt og þræða í gegnum þau reimar eða borða 

 Gera mynstur í armbandið með því að bora í það 

 Hafa miðann í miðju vínylplötunnar með í hönnun armbandsins 

 Líma ýmsa hluti á armbandið, til dæmis skrautsteina. 
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Mynd 8: Dæmi um armbönd. 

 

 

Mynd 9: Dæmi um hringa. 
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7 Verkefni 5 – Hálsmen og/eða eyrnalokkar 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vinylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? o.s.frv.. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann ræðir 

síðan um nútíma skartgripagerð, eiginleika plasts (vínyls), ræðir við nemendur um 

mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferli verkefnisins. Hann getur einnig sýnt 

myndir eða sýniseintak af lausn verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir um eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Trélím 

Blað 

Áhöld: 

Silfur,- lauf,- eða bogasög með mjög fínu blaði 

Klofi 

Klemma 

Skæri 

Fín þjöl 

Sandpappír 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum víniylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Búi til nytjahlut úr vínylplötu 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfi sögun með silfur,- lauf,- eða bogasög 

 Fari í gegnum og þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Hanni og smíði eigin útfærslu af hálsmeni og/eða eyrnalokkum 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra í plastsmíði. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl jewelry, diy (do it yourself) vinyl jewelry, vinyl record jewelry, animal silhouette(s), 

animal silhouette jewelry, animal jewelry. 

 

7.1 Verklýsing á verkefni 5 

1. Skissaðu upp nokkrar hugmyndir af skartgripnum, veldu bestu hugmyndina og 

þróaðu hana áfram. Teiknaðu lokaútgáfuna á blað, klipptu hana út 

2. Límdu teikninguna af skartgripnum á vínylplötu með trélími 
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3. Sagaðu eftir teikningunni með silfursög. Hafðu klofa undir vínylplötunni til 

stuðnings þegar sagað er. Gott er að nota klemmu til að halda vínylplötunni á 

klofanum 

4. Láttu volgt vatn renna á skartgripinn, nuddaðu blaðið og trélímið af með 

fingrunum 

5. Ef brúnir skartgripsins eru mjög grófar og skörðóttar raspaðu þær þá niður með 

fínni þjöl. Pússaðu svo brúnirnar sléttar með sandpappír. Endaðu á notkun fíns 

vatnspappírs 

6. Settu festingar á skartgripinn. Sumum þarf að bora fyrir en aðrar eru límdar á með 

góðu lími til dæmis tonnataki eða epoxylími. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Nota myndir til grundvallar hönnuninni, til dæmis fugla eða önnur dýr. 

 Hafa skartgripinn settan saman úr fleirum en einum hlut 

 Nota önnur efni en vínyl með í hönnuninni, til dæmis tré, leður eða málm 

 Mála á skartgripinn 

 Saga mynstur eða myndir í skartgripinn 

 Líma á skartgripinn og hugsanlega lakka yfir efnisbúta, textíl eða mynstur 

 Líma á skartgripinn og lakka yfir myndir úr tímaritum eða blöðum 

 Gera mynstur í skartgripinn með því að bora í hann 

 Hafa miðann í miðju  vínylplötunnar með í hönnun skartgripins 

 Líma ýmsa hluti á skartgripinn, til dæmis skrautsteina 

 Móta skartgripinn með hitablásara, til dæmis snúa upp á hann eða rúlla honum 

upp. 
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Mynd 10: Dæmi um hálsmen. Kassi úr plötuumslagi. 

 

 

Mynd 11: Dæmi um eyrnalokka. Kassi úr plötuumslagi. 
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8 Verkefni 6 – Veggmynd, Lágmynd (sjálfsmynd) 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vínylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? o.s.frv.. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann ræðir 

síðan um nútíma skartgripagerð, eiginleika plasts (vínyls), ræðir við nemendur um 

mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferli verkefnisins. Hann getur einnig sýnt 

myndir eða sýniseintak af lausn verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir að eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er full unnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Trélím 

Blað 

Áhöld: 

Myndavél 

Tölva 

Prentari 

Skæri 

Klofi 

Klemma 

Silfur,- lauf,- eða bogasög með mjög fínu 

blaði 

Fín þjöl 

Sandpappír 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfi sögun með silfur,- lauf,- eða bogasög 

 Noti tölvu- og upplýsingatækni við lausn verkefnis 

 Fari í gegnum og þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra við plastsmíði. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl record silhouette(s), animal silhouette(s), animal head silhouette. 
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8.1 Verklýsing á verkefni 6 

1. Taktu hliðarmynd af höfðinu á þér og prentaðu hana út í stærð sem passar á 

vínylplötu 

2. Klipptu myndina út og límdu hana á vínylplötu með trélími 

3. Sagaðu myndina út. Hafðu klofa undir vínylplötunni til stuðnings þegar sagað er. 

Gott er að nota klemmu til að halda vínylplötunni á klofanum 

4. Láttu volgt vatn renna á myndina og nuddaðu blaðið og trélímið af með fingrunum 

5. Ef brúnirnar eru mjög grófar og skörðóttar skaltu raspa þær þá niður með fínni 

þjöl. Pússaðu svo brúnirnar sléttar með sandpappír nr. 100. Endaðu loks á fínum 

vatnspappír. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Nota myndir af dýrum við hönnunina, til dæmis fuglum eða hreindýrum 

 Nota mynd af þekktri persónu 

 Nota hitablásara til að móta myndina, til dæmis ef um vængjað dýr er að ræða 

 Mála á lágmyndina 

 Ramma lágmyndina inn. Nota litað karton, blaðsíðu úr gamalli bók eða annað sem 

bak fyrir lágmyndina í rammanum. 

 Líma lágmyndina á tréplatta. 
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Mynd 12: Dæmi um veggmynd. 

 

  

Mynd 13 og 14: Dæmi um lágmyndir. Svarthöfði og Jón Sigurðsson. 
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9 Verkefni 7 – Veggklukka 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vínylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? Og svo framvegis. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann segir frá 

verkefninu, ræðir við nemendur um mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferli 

verkefnisins. Hann getur einnig sýnt myndir eða dæmi um  útfærslu verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir að eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Trélím 

Blað 

Klukkuverk 

Áhöld: 

Tölva 

Prentari 

Skæri 

Klofi 

Klemma 

Silfur,- lauf,- eða bogasög með mjög fínu blaði 

Fín þjöl 

Sandpappír 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfist í sögun með silfur,- lauf,- eða bogasög 

 Hanni útlit klukku úr vínylplötu og kynnist klukkuverki 

 Noti tölvu- og upplýsingatækni við lausn verkefnis 

 Fari í gegnum og þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra í plasthönnun. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Vinyl record clock, clock silhouette(s), vinyl record silhouette(s), animal silhouette(s), 

animal head silhouette. 

 

9.1 Verklýsing á verkefni 7 

1. Skissaðu nokkrar hugmyndir af útliti klukkunnar á blað. Veldu þá bestu og þróaðu 

hana áfram þangað til þú ert ánægður. Þú getur einnig notað myndir af 
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veraldarvefnum þér til hjálpar, unnið myndina síðan til  í tölvu og prentað hana út. 

Hafðu í huga hvar gatið á vínylplötunni er á myndinni því í gegnum gatið verður 

klukkuverkinu stungið 

2. Klipptu myndina út og límdu hana á vínylplötu með trélími 

3. Sagaðu myndina út með silfursög. Hafðu klofa undir vínylplötunni til stuðnings 

þegar sagað er. Gott er að nota klemmu til að halda vínylplötunni á klofanum 

4. Láttu volgt vatn renna á myndina og nuddaðu blaðið og trélímið af með fingrunum 

5. Ef brúnirnar eru mjög grófar og skörðóttar skaltu raspa þær niður með fínni þjöl. 

Pússaðu svo brúnirnar sléttar með meðalfínum sandpappír og loks með fínum 

vatnssandpappír 

6. Stingdu klukkuverkinu í gegnum miðjugatið. Festu það síðan og komdu 

klukkuvísunum fyrir á sínum stað. 

 

Hugmyndir að  frekari útfærslum 

 Nota myndir af klukkum eða dýrum í hönnunina, til dæmis fugla, hreindýr eða 

önnur dýr 

 Mála á klukkuna 

 Bora göt til að gera mynstur í klukkuna 

 Hanna í tölvu nýjan miða til að líma í miðju vínylplötunnar 

 Hafa tré í baki klukkunnar og vínylplötuna á framhliðinni en þá þarf að taka úr 

trénu fyrir klukkuverkinu. 
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Mynd 15: Dæmi um klukku. Hrafn. 

 

 

Mynd 16: Dæmi um klukku. Hauskúpa. 
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10 Verkefni 8 – Skartgripatré 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vínylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? Og svo framvegis. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann segir frá 

verkefninu, ræðir við nemendur um mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferli 

verkefnisins. Hann getur einnig sýnt myndir eða dæmi um  útfærslu verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestra, sýnikennslu og notkunar myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir að eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við smíðina. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Viðarbútur (fótur á tréð) 

Trélím 

Blað 

Skrúfur 

Áhöld: 

Skæri 

Klofi 

Klemma 

Silfur,- lauf,- eða bogasög með mjög fínu blaði 

Fín þjöl 

Borvél 

Skrúfjárn 

Sandpappír 

Hitablásari eða línuhitari 

Hitaþolnir vettlingar 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efnivið 

 Þjálfist í sögun með silfur,- lauf,- eða bogasög 

 Hanni útlit skartgripatrés 

 Noti tölvu- og upplýsingatækni við lausn verkefnis 

 Fari í gegnum og þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra í plasthönnun. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Jewelry tree, plastic jewelry tree, skartgripatré. 
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10.1 Verklýsing á verkefni 8 

1. Skissaðu nokkrar útgáfur af skartgripatrjám. Þú getur skoðað myndir á 

veraldarvefnum þér til hjálpar. Veldu bestu hugmyndina og teiknaðu hana upp. 

Hafðu í huga að botninn á trénu verður beygður í 90° vinkil og þarf því að vera 

nógu langur 

2. Klipptu tréð út og límdu það á vínylplötu með trélími 

3. Sagaðu tréð út með silfursög 

4. Láttu volgt vatn renna á myndina og nuddaðu blaðið og trélímið af með fingrunum 

5. Ef brúnirnar eru mjög grófar og skörðóttar skaltu raspa þær niður með fínni þjöl. 

Pússaðu svo brúnirnar sléttar með sandpappír. Endaðu á fínum blautum 

sandpappír 

6. Boraðu tvö göt neðst á tréð til að geta fest það við fótinn 

7. Boraðu nokkur göt í tréð til að hengja eyrnalokka í 

8. Notaðu hitablásara og vettlinga eða línuhitara til að beygja botninn á trénu í 90° 

vinkil 

9. Útbúðu fót úr timbri og skrúfaðu skartgripatréð á fótinn 

 

Hugmyndir að  frekari útfærslum 

 Nota vínylplötu í fótinn 

 Nota hitablásara til að móta tréð og beygja greinarnar 

 Festa skartgripatréð upp á vegg. Sleppa fætinum en hafa kubb á bak við tréð svo 

það sé aðeins frá veggnum 

 Skartgripatré þarf ekki endilega að vera tré. Það getur í raun verið hvað sem er, til 

dæmis fígúra eða dýr. 
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Mynd 17: Dæmi um skartgripatré. 

 

  

Mynd 18 og 19: Dæmi um skartgripatré. Bakhlið og festing. 
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11 Verkefni 9 – Standur fyrir gsm síma, mp3 spilara, spjaldtölvu eða bók. 

Kveikja 

Kennarinn sýnir nemendum vínylplötu og athugar kunnáttu þeirra. Vita þeir hvaða hlutur 

þetta er? Hvernig virkar vinylplata? Eru til vínylplötur á þeirra heimilum? Hafa þeir prófað 

plötuspilara? Og svo framvegis. 

Kennarinn segir stuttlega frá sögu vínylplötunnar og efnir til umræðu. Hann segir frá 

verkefninu, ræðir við nemendur um mögulegar útfærslur og fer í gegnum vinnuferli 

verkefnisins. Hann getur einnig sýnt myndir eða dæmi um útfærslu verkefnisins. 

 

Kennsluaðferð 

 Bein kennsla í formi þátttökufyrirlestrar, sýnikennslu og notkun myndmiðla. 

Kennarinn segir frá verkefninu, sýnir dæmi um úrlausnir, fer í gegnum verkferlið 

og ræðir jafnframt við nemendur um hugsanlegar útfærslur á verkefninu 

 Efniskönnun/könnunaraðferðin. Nemendur nota veraldarvefinn til að fá innblástur 

og hugmyndir um eigin útfærslu af verkefninu 

 Einstaklingskennsla. Kennarinn aðstoðar hvern nemanda við hönnun og útfærslu 

verkefnisins með tilliti til getu hvers og eins. Kennarinn er nemendum innan 

handar í verkferlinu og aðstoðar þá eftir þörfum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

Kennsluleiðbeiningar 

1. Kennslustund. Kennarinn byrjar á innlögn og verkefnakveikju. Næst hefja 

nemendur hönnunarferlið og er kennarinn þeim innan handar. Þegar hugmynd er 

komin og teikning er fullunnin hefst nemandi handa við að smíða. 

2. Kennslustund. Kennarinn byrjar á stuttri upprifjun frá síðasta tíma. Nemendur 

ljúka við verkefni sín, fylla út verkefnablað og að lokum fer námsmat fram. 
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Efnisáhöld: 

Efni: 

Vínylplata 

Trélím 

Blað 

Áhöld: 

Skæri 

Klofi 

Klemma 

Silfur,- lauf,- eða bogasög með mjög fínu blaði 

Fín þjöl 

Sandpappír 

Hitablásari eða línuhitari 

Hitaþolnir vettlingar 

 

Markmið verkefnis eru að nemandinn: 

 Kynnist eiginleikum vínylplötunnar sem efniviðar í hönnun og smíði 

 Sjái endurvinnslumöguleika í óhefðbundnum efniviði 

 Þjálfi í sögun með silfur,- lauf,- eða bogasög 

 Hanni sinn eigin stand úr vínylplötu 

 Noti tölvu- og upplýsingatækni við lausn verkefnis 

 Þjálfist í hönnunarferlinu 

 Vinni eftir eigin teikningu 

 Þjálfist í notkun helstu verkfæra í plasthönnun. 

 

Efnisorð fyrir leit á vefnum: 

Cell phone stand, cell phone holder, iphone stand, ipad stand, ipod stand, book stand, 

plastic bookstand. 
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11.1 Verklýsing á verkefni 9 

1. Skissaðu nokkrar hugmyndir að standi. Hvað á að standa á standinum? Þú getur 

skoðað myndir á veraldarvefnum þér til hjálpar. Veldu bestu hugmyndina og 

teiknaðu hana upp 

2. Klipptu vinnuteikninguna út og límdu hana á vínylplötu með trélími 

3. Sagaðu standinn út með silfursög 

4. Láttu volgt vatn renna á vínylplötuna og nuddaðu blaðið og trélímið af með 

fingrunum 

5. Ef brúnirnar eru mjög grófar og skörðóttar skaltu raspa þær niður með fínni þjöl. 

Pússaðu svo brúnirnar sléttar með sandpappír 

6. Notaðu hitablásara eða línuhitara til að hita vínylinn. Mótaðu hann svo með 

höndunum og notaðu  hitaþolna vettlinga. 

 

Hugmyndir að frekari útfærslum 

 Nota tré eða málm með í hönnuninni. 
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Mynd 20: Dæmi um stand. 

 

 

Mynd 21: Dæmi um stand. 
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Lokaorð 

Smíðakennarinn má ekki staðna í starfi. Hann þarf því sífellt að leita að og þróa ný 

verkefni, gera tilraunir og prófa sig áfram með nýjan efnivið og vinnuaðferðir. Nemendur 

vilja  ögrandi verkefni. Þeir vilja takast á við hagnýt og skemmtileg verkefni og þetta 

verkefnasafn á að mæta þeim áhuga. 

Hægt er að yfirfæra og aðlaga mörg verkefni, sem kennd eru í hönnun og smíði, að 

vínylplötunni. Sem dæmi má nefna kaffipokahaldara, salattangir, óróa, ásamt eldhús- og 

klósettrúllustandi. Kennarinn þarf að vera óhræddur við að prófa sig áfram og gera 

tilraunir, ekki síst með nemendum sínum. Báðir geta lært mikið af slíku samstarfi. 

 Verkefnasafnið mun koma sér vel í framtíðarstarfi mínu sem grunnskólakennari í 

hönnun og smíði og vonandi sjá fleiri kennarar sér hag í að nota það. 
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