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Ágrip    
 

Markmið verkefnisins er gera greinargóðan bækling fyrir kennara sem vilja 

kenna glerlist í grunnskólum. Það er engin námskrá til fyrir glerlist og verða kennarar 

þessarar greinar því að gera sér góða grein fyrir því hvaða markmiðum þeir vilja ná.  Í 

þessari grein verður  stuðst við Aðalnámskrá grunnskóla í myndmennt og hönnun og 

smíði, því þær greinar tengjast óneitanlega glerlist. Hönnun og smíði tengjast 

glerlistinni með þeim hætti að nemendur verða að kunna að nýta sér hönnunarferli og 

verkfæri líkt og í smíði. Myndmennt tengist á þann hátt að nemendur verða að hafa gott 

innsæi í skreytingargerð og litafræði. Markmiðin verða síðan tengd við verkefnabanka 

með kennsluverkefnum fyrir 5. -7. bekk. Það er lítið til af námsefni í þessu fagi á 

íslensku og þess vegna var sú ákvörðun tekin að gera þetta verkefni.  

Ný aðalnámskrá tók gildi nú á árinu 2007 og verður reynt að varpa ljósi á þær 

áherslur sem þar koma fram og fjalla um hvernig best sé að nýta þær í glerlistakennslu. 

Með þessi markmið til hliðsjónar var settur saman verkefnabanki í þeim tilgangi að 

auka fjölbreytni byrjenda í verkefnavali í glerlist. Í verkefnabankanum má finna 

verkefni, sem taka til hinna ýmsu þátta eins og fjöldaframleiðslu, hugmynda- og 

hönnunarvinnu, vettvangsferðatengd verkefni, hönnun nytjahluta og samþættingar 

námsgreina. 
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1. Inngangur 

Saga glerlistar er löng, full af uppfinningum og hugmyndum. Þess má geta að 

gler uppgötvaðist fyrir algjöra tilviljun. Síðan það gerðist hefur gler verið notað í 

ýmsan varning. Þar má nefna skartgripi, glugga, glerunga og skrautmuni. Allt sem snéri 

að gleri og glerlist var gert í höndum lengi vel, en við iðnbyltinguna á 19. öld breyttist 

margt og vélar tóku við störfum margra verkamanna og fjöldaframleiðslan tók völdin. 

Hér á eftir er hægt að lesa nánar um sögu glerlistar.  

Gler er til í mörgum tegundum og litum. Fjölbreytnin og framboðið er svo 

mikið að ákveðið var að takmarka umfjöllunina við þrenns konar gler, en einnig við 

skreytingar og verkfæri sem tilheyra. Rúðugler er ódýr kostur fyrir grunnskóla, þar sem 

fyrirtæki sem eru í þessum rekstri gefa oft það rúðugler sem miður fer í framleiðslu. Oft 

er hægt að nýta slíkt efni í litla muni. Grunnskólar geta yfirleitt ekki leyft nemendum 

sínum að gera stóra hluti, því ofnpláss er af skornum skammti og fjöldi nemenda oft 

mikill.  

Kennsluaðferðir og námsmat í verklegum greinum er mikilvægt og verður farið 

út í þann þátt. Kennarar verða að ná til nemenda sinna og kveikja áhuga á greininni, ef 

árangur á að verða góður. Námsmat veltur á því hvernig til tekst hjá nemendum og 

kennara að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Er það bæði skemmtilegt en líka 

krefjandi verkefni. 

Aðalnámskrá á að leggja grunninn að kennsluháttum og verkefnavali, en þar 

sem engin námskrá er til fyrir glerlist var farin sú leið að setja saman tvær námskrár til 

að reyna að uppfylla sett markmið námsins. Valið var að einblína á markmið miðstigs 

grunnskólans og gera verkefnabanka sem nýst getur glerlistakennurum í kennslu og til 

að auka fjölbreytni í verkefnavali. Verkefnabankinn er ætlaður til að koma nemendum í 

gang og öðlast þá þekkingu sem þeir geta síðan nýtt í flóknari verkefni þegar líður á 

námskeiðið. Kennarar verða að velja þau verkefni sem þeir telja að geti nýst hverjum 

hóp fyrir sig og verða verkefnin því ekki eyrnamerkt neinum bekkjum.  
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2. Saga glers 

Saga glers og glerlistar er löng og ber heimildum ekki saman um hversu lengi 

þekking á gleri hefur verið meðal manna, en í rauninni hefur gler alltaf verið til í 

náttúrunni. Sem dæmi má nefna hrafntinnu, en hún myndast við eldgos. Munurinn er sá 

að í hrafntinnu er járnoxíð sem gefur henni svartan eða dökkan lit. Hrafntinnu er hægt 

að finna víða á Íslandi.  

Talið er að framleiðsla glers hafi hafist fyrir algjöra tilviljun, þegar fönikískir 

kaupmenn voru á leið til Egyptalands með skipsfarm af sóda. Þegar elda átti 

kvöldmatinn vantaði þá hentuga steina í eldstæðið. Tóku þeir þá nokkra sódaklumpa úr 

farminum og notuðu þá í hlóðir og kveiktu eld. Það sem gerðist var að sódinn og 

sandurinn bundust vegna hitans og gler varð til.  

Vísindamenn og fornleifafræðingar hafa lengi reynt að leita svara við því 

hvenær gler hafi fyrst verið notað og hafa þeir fundið merki þess að glerlist hafi hafist á 

milli 5000 - 4000 f. Kr. Talið er að menn hafi fyrir þann tíma glerjað leirhluti nokkuð 

lengi. Ekki er vitað hvernig leirlistamenn öðluðust þá þekkingu að glerja, né hvernig 

þeir bjuggu til glerjung sinn. 

Talið er að í Mesópótamíu hafi glerlist blómstrað löngu fyrr en talið var eða í 

kringum 2000 f. Kr. en þá var framleiðsla glers mikil þar í landi. Áður var haldið að 

Egyptar og Rómverjar hefðu verið fremstir í sinni röð í gerð glerlistar. Það þótti ekki 

skrítið því þeir voru miklir fagurkerar og leirgerðarmenn. Sú aðferð sem þeir notuðu 

var aðallega að steypa gler í mót. Það voru föníkískir verslunarmenn, sjómenn og 

farandsölumenn sem breiddu út vitneskjuna og kunnáttuna um þessa nýju iðn til stranda 

Miðjarðarhafsins, einkum til Ítalíu og Spánar.  

Áður hafði notkun á gleri verið í skartgripi og skreytingar, en nú var mögulegt 

að búa til nytjahluti. Sýrlendingar fundu upp aðferð til að blása gler og breiddist sú 

tækni hratt um Miðjarðarhafið. Fundist hafa glerílát og aðrir hlutir í rústum víðs vegar 

um heiminn. 

Blástur á gleri varð að mikilli byltingu á tímabilinu 27 f. Kr. - 14 e. Kr. Þessi 

blásturstækni varð strax svo háþróuð að hún er enn þann dag í dag notuð nánast óbreytt. 
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Stuttu seinna fundu menn upp að hægt var að blása glerið í form og móta það að vilja 

hvers og eins.  

,,Feneyjar urðu miðstöð glergerðar. Í kringum árið 1200 var stofnað gildi 

glergerðarmanna í Feneyjum og árið 1291 voru allir glergerðarmenn neyddir til að flytja 

til eyjunnar Murano. Það var vegna eldhættu í Feneyjum út af öllum 

glerbrennsluofnunum og vegna þess að Murano var í passlegri fjarlægð frá borginni og 

samt svo einangruð að hægt var að fylgjast með ferðum þaðan. Mikil leynd hvíldi yfir 

glergerðinni og glergerðarmennirnir máttu ekki fara frá Murano til að tryggja að þekking 

þeirra breiddist ekki út. Ýmis konar glergerðartækni þróaðist í Murano, þar voru gerðir 

fyrstu speglarnir sem ekki voru úr málmi.“ (CottageBuddy.com, e.d.). 

Talið er að Feneyjar hafi verið höfuðvígi gleriðnaðar og glergerðarlistar í 

Evrópu næstu 400 - 500 árin. 

Gler hefur átt mikilvægan þátt í listum og hönnun um allan heim. Rómverjarnir 

voru miklir listunnendur á þessum tíma og skreyttu allt af miklum móð, enda voru þeir 

fyrstir til þess að nota glerið í húsagerðarlist sinni. Þeir uppgötvuðu glært gler í 

kringum 100 e. Kr. og fóru þá að nota gler í glugga í húsum sínum.  

Það var svo á 11. öld sem fyrstu glerskífurnar urðu til. Þessar skífur voru 

notaðar í myndir. Glerskífurnar voru í ýmsum litum og voru skornar til og festar saman 

með blýi. Þannig gátu listamenn skapað stór listaverk t.d. eins og eru í gluggum frægra 

kirkna. Rómverjar eru taldir vera fyrstir til að nota slíkt gler í glugga með því að fylla 

hluta af glugganum með þessum skífum. Áhrifin af þessum glerverkum fóru alla leið til 

Frakklands og þeir byrjuðu að gera glerverk eins og við þekkjum þau í dag. Enn er 

þessi aðferð notuð í listaverk og glugga. Má t.d. sjá stór verk prýða Grand Hótel í 

Reykjavík og í mörgum kirkjugluggum hér á landi.  

Í Þýskalandi voru reistar litlar verksmiðjur sem áttu að framleiða rúðugler og 

glös á borð hallareigenda. Samkvæmt gömlum skjölum mun þetta hafa verið á 16. öld. 

Á seinni hluta 18. aldar voru Norðurlöndin farin að framleiða gler í verksmiðjum. Í 

þessum verkmiðjum störfuðu í byrjun margir Þjóðverjar og Englendingar. 

Þegar fjöldaframleiðsla á gleri hófst urðu störf tengd gleri sérhæfð líkt og við 

þekkjum í mörgum iðngreinum í dag. Verksmiðjur sjá um framleiðslu glers og aðrir 
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gera nytjahluti úr efninu. Áður fyrr var gerð glers og allt til þess að glerið varð að hlut, í 

höndum eins manns. 

Í kringum 1900 fóru Norðurlandaþjóðir að ráða hönnuði og listamenn til að 

koma glergerðarlistinni almennilega á kortið. Hönnuðir fengu frjálsar hendur til þess að 

blása lífi í þessa iðju, sem enn er stunduð af miklum krafti um allan heim. En þessi 

stefna hefur gert Norðurlöndin að fremstu gerlistaþjóðum heims. 

Nú á dögum eru menn farnir að nota gler í margt annað en í nytjahluti t.d. í list 

og í gerð margs konar hluta sem gleðja augað. Listamenn eru farnir að tileinka sér 

gamlar hefðir í vinnubrögðum með gler til að ná fram einstökum litum og formum, sem 

prýddu glerhluti til forna. 

Í dag gætum við ekki ímyndað okkur hvernig lífið væri án glers. Það er notað í 

nánast allt sem við notum og þekkjum m.a. í listum, vísindum og tækni. Á 16. og 17. 

öld var gler lúxus vara, en nú á dögum vill það gleymast vegna mikillar 

fjöldaframleiðslu þess. 
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3.  Aðalnámskrá grunnskóla 

Hér á eftir verður tekin fyrir aðalnámskrá hönnunar og smíði. Þar verður farið 

yfir þá þætti sem tengjast glerlistinni. Einnig verður aðalnámskrá listgreina 

(myndmennt) skoðuð á sama hátt. Það er ekki til nein námskrá fyrir glerlist, og því 

verður sú leið farin hér að sameina markmið tveggja námskráa. Glerlist gæti flokkast 

undir báða þessa flokka, vegna þess að nemendur eru að hanna og þróa sína eigin hluti 

og þurfa að læra margt um efni og verkfæri sem notuð eru við þessa grein. Einnig þurfa 

nemendur að tileinka sér færni í skrautgerð, sem tengist óneitanlega myndmennt. 

 

3.1.  Hönnun og smíði 

Smíði hefur verið kennd í grunnskólum frá upphafi. Smíði þroskar verkfærni og 

verkkunnáttu og gerir nemandann sjálfstæðan í verki, sem er góður undirbúningur undir 

lífið og frekara nám. Í hönnun og smíði fær nemandinn þjálfun í að móta hugmyndir í 

efni með þeirri verktækni og verkþekkingu sem greinin býr yfir. Mikilvægt er að hver 

kynslóð tileinki sér slíka kunnáttu. Nauðsynlegt er að vekja nemendur til umhugsunar 

um umhverfi sitt og hvernig best sé að nýta auðlindir jarðar sem allra best. Skilningur á 

því hvernig verk er unnið frá upphafi til enda er undirstaða verkskilnings og skipulags. 

( Aðalnámskrá grunnskóla - hönnun og smíði, 2007). 

 

3.2.  Hönnun og nýsköpun 

Hönnun og nýsköpun á sér stað þegar einhver finnur lausn á þörf eða vandamáli 

í umhverfinu sem er óleyst eða þróar eldri hugmynd enn frekar, gerir hana betri hvað 

varðar virkni, útlit eða notkun. Þetta verður til þess að ýmsar vörur sem eru á 

markaðnum fylgja straumum og stefnum í ört vaxandi samfélagi. 

Þessi þáttur tengist hæfileika einstaklings til að raungera hugmyndir sínar að 

nútímalegu notagildi. Þá þarf að skoða hvaða efni ætti helst að nota, útlits- og 

formhönnun, virkni og burðarþol. Markmiðið með hönnun er að finna upp hluti sem 

eru auðveldari í notkun, hafa stærra virknisvið og eru aðlaðandi fyrir augað. 
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3.2.1.  Hönnun  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er greint frá því hvað það er  sem nemendur þurfa að 

hafa náð tökum á við lok 7. bekkjar. Meðal þeirra eru nokkur markmið sem má tengja 

glerlist t.d.: 

Að nemandinn 

• þjálfist í að teikna upp mismunandi útlitsmyndir af hlutum og velja úr eftir eigin 

vali 

• geti lesið, minnkað, stækkað og smíðað eftir teikningu sem gerð er í ákveðnum 

mælikvarða (t.d. 1:5) 

• hafi unnið eftir hönnunarferli  

• hafi leitað að hugmyndum og formum í umhverfi sínu 

• hafi lært að móta hluti þannig að þeir passi í það umhverfi sem þeir eiga að vera 

í 

• hafi þjálfast í að myndskreyta viðfangsefni sín á persónulegan hátt 

• geti smíðað eftir eigin teikningu  

( Aðalnámskrá grunnskóla - hönnun og smíði, 2007). 

 

Þessi markmið geta tengst vinnu með gler vegna fjölbreytileika þeirra. Hægt er að 

fara með nemendur í vettvangsferðir þar sem umhverfið er notað sem 

hugmyndakveikja að formum og litum. Gott er að hafa skissubækur með og þjálfa 

nemendur í að gera fleiri en eina skissu af hverri hugmynd, en síðan eru þær skoðaðar 

og þróaðar. Nauðsynlegt er að nemendur geti unnið eftir sínum teikningum og þarf því 

að brýna það fyrir þeim hversu mikilvægt það er að vanda vinnubrögð.  

Hugmyndabankinn og verkefnabankinn bjóða upp á breytileika, en þar eru 

eingöngu gefnar hugmyndir sem leyfilegt er að breyta og þróa notagildi þeirra hluta 

sem þar eru t.d. servéttuhringirnir, hálsmenin og glasamotturnar. Þar væri hægt að 
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tengja skreytingu við umhverfið í kringum viðkomandi skóla. Þegar nemendur 

myndskreyta viðfangsefni sitt sjálfir gefur það glerinu persónulegan blæ. Nemendur 

verða mun stoltari af vinnu sinni ef þeir eiga sinn þátt í henni, að vinna eftir teikningu 

annars eða gera verk sem annar leggur til verður alltaf ópersónulegra og óspennandi. 

 

3.2.2. Nýsköpun 

Að nemandinn 

• hafi vakandi auga með þörfum og vandamálum í umhverfi sínu 

• geti leitað lausna á þörfum og vandamálum sem upp koma 

• beri virðingu fyrir hugmyndum sínum og annarra  

( Aðalnámskrá grunnskóla - hönnun og smíði, 2007). 

 

Gott er að virkja nemendur í að skoða umhverfi sitt og finna lausnir á vandamálum. 

Það er gott fyrir ímyndunaraflið og hugann að vera stöðugt að skoða það sem í kringum 

okkur er. Þetta er hægt að tengja nánast hverju verkefni í hugmyndabankanum og í 

verkefnabankanum. Þegar hlutur er hannaður verður að passa að hann sé ekki of stór 

fyrir viðkomandi stað þar sem hann á að vera í framtíðinni t.d. þvermál disks má ekki 

vera meiri en dýpt skápsins sem hann á að rúmast í. 

Nauðsynlegt er að nemendur læri að bera virðingu fyrir hugmyndum sínum og 

annarra, þar sem þarfir og geta þeirra er misjöfn. Gott er að hvetja nemendur til að 

geyma skissur af hugmyndum, því það getur verið að þær nýtist síðar.  

 

3.3.  Lokamarkmið í hönnun og smíði 

Í Aðalnámskrá er kveðið á um lokamarkmið þ.e.a.s. markmið sem nemendur 

ættu að hafa náð tökum á þegar grunnskóla lýkur. Hér fyrir neðan eru þau markmið 

sem hægt er að tengja glerlist.  
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,,Að nemandinn  

• hafi öðlast þekkingu og færni í vali og notkun helstu handverkfæra í samræmi við efnisval og 

verkefni 

• hafi öðlast nokkra þekkingu á rafmagnshandverkfærum og kunni ábyrga notkun þeirra  

• sýni ábyrga umgengni um verkstæði, vélar, verkfæri, efni og áhöld  

• hafi öðlast þekkingu á hönnun og tengdum verkferlum 

• sýni ábyrgð í efnisvali og nýtingu hráefna 

• geti hagnýtt sér verkáætlanir, vinnulýsingar og aðrar áætlanir á sjálfstæðan og skipulegan hátt 

• skilji og nýti sér færni og þekkingu úr öðrum námsgreinum við vinnu sína 

• búi yfir samskiptahæfni sem gerir honum kleift að vinna með öðrum að hönnun og handverki, 

beita jákvæðri gagnrýninni hugsun og bera virðingu fyrir skoðunum annarra 

• hafi þróað með sér skilning á fagurfræði handverks 

• hafi öðlast áræðni til að beita verkkunnáttu sinni í daglegu lífi“  

( Aðalnámskrá grunnskóla - hönnun og smíði, 2007, bls. 10) 
 

Nauðsynlegt er að kenna nemendum sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, því það 

nýtist þeim til frambúðar. Einnig er mikilvægt að nemendur hafi náð góðum tökum á 

helstu verkfærum og vinnuaðferðum. 

 

3.4.  Myndmennt 

Myndmennt á að stuðla að myndrænum þroska nemenda. Það er öllum 

nauðsynlegt að öðlast færni í að tjá eigin hugmyndir hvort sem það er í orði eða í 

myndverki af einhverju tagi. Einnig er nauðsynlegt að þjálfa nemendur í að nota 

mismunandi tæki og aðferðir við myndgerð.  

,,Sjónræn upplifun er stór þáttur í skynjun og skilnings mannsins á heiminum enda 

bendir flest til þess að hann hafi allt frá upphafi vega myndgert líf sitt og umhverfi í 

margvíslegum tilgangi. Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og maðurinn hefur 

alla tíð notað myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. 

Myndmál miðlar viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins ekki síður en 

tungumál.“ (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 9). 
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3.5.  Lögmál og aðferðir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla fyrir myndmennt, er greint frá því hvað það er sem 

nemendur þurfa að hafa náð tökum á við lok 7.bekkjar. Hér eru þau markmið sem nota 

mætti í tengslum við glerlist. 

Að nemandinn 

• geti nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti s.s. grunnreglur formfræði, litafræði og 

myndbyggingar 

• geta nýtt sér mismunandi efni í eigin sköpun, s.s. málun, teikningu, grafík, 

mótun og tölvur 

• geta unnið einfaldar skissur og hugmyndavinnu  

• geta sýnt skipulögð vinnubrögð og góða umgengni 

( Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007). 

 

Hér er kjörið tækifæri á samþættingu námsgreina, myndmennt, tölvur og glerlist. 

Tölvur er hægt að nota til að móta hugmynd og einnig til að leita að innblæstri að 

hugmyndum. Oft þarf að koma nemendum af stað í slíkri vinnu, því það hentar ekki 

öllum að ganga um í náttúrunni til að fá hugmyndir og þurfa kennarar að hafa fleiri 

úrræði fyrir nemendur sína. Eins má nota myndmenntatíma til að fara í gegnum 

litasamsetningu og aðra þætti tengda myndmennt.  

Í verkefnabankanum er t.d. skál sem hægt er að tengja við þessi markmið, en ef hún 

er skreytt í fleiri en einum lit þá verða þeir að tóna saman til að skálin verði falleg. 

Hægt er að skreyta hana með ýmsum aðferðum og verða nemendur að taka ákvörðun 

um hverja af þeim skuli nota. Gott er að gera nokkrar skissur að mynd sem er síðan 

ljósrituð og lituð í ýmsum litum. Þá er nemandinn komin með margar hugmyndir af 

sama mynstrinu og velur síðan þá mynd sem hann telur að hæfi skálinni. 
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3.6.  Fagurfræði og rýni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 fyrir myndmennt segir að nemandi þurfi að 

hafa náð tökum á að 

• geta tjá sínar skoðanir eða tilfinningar á fagurfræðilegan hátt í eigin sköpun 

• geta lagt mat á eigin verk og annarra  

( Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007). 

 

Gaman er að sjá hversu ólíkar hugmyndir nemenda geta orðið. Teikning fríhendis 

er öllum holl. Í verkefnabankanum eru t.d. stjörnur og glermottur undir hnífapör, litlir 

hlutir sem hægt er að æfa sig í að gera mynstur á. 

Sjálfsmat nemenda og jafningjamat gerir það að verkum að nemendur verða 

gagnrýnir á verk sín og annarra, en matið verður að vera sanngjarnt og faglegt. 

Kennarar verða að vera vel kunnugir þessum aðferðum  og verða að leggja góðan grunn 

að þeim áður en nemendur eru látnir nota þær, því annars virka þær ekki sem skyldi. 

 

3.7.  Lokamarkmið Aðalnámskrár í myndmennt 

Í aðalnámskrá er kveðið á um lokamarkmið þ.a.e.s. markmið sem nemendur 

ættu að hafa náð tökum á þegar grunnskóla lýkur. Lokamarkmið fyrir myndmennt er 

skipt upp í nokkra þætti; 

• lögmál og aðferðir  

• sögulegt og félagslegt samhengi  

• fagurfræði og rýni 

Hér fyrir neðan eru þau markmið, sem hægt er að tengja glerlist.  

 

3.7.3.  Lögmál og aðferðir 

Að nemandi hafi tileinkað sér margs konar þekkingu á grundvallarlögmálum 

myndlistar s.s. efniviði, miðlum og færni í undirstöðuaðferðum fagsins til eigin 

sköpunar og til skilnings á verkum annarra, nánar tiltekið  
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• myndbyggingu í fleiri en einni vídd, formi, áferð, liti og línu 

• aðferðum og tækni, s.s. málun, teiknun, grafík, mótun og annarri þrívíddarvinnu 

( Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007). 

Í lokamarkmiðum myndmenntar eru dregnir saman þeir þættir sem var rætt um í 

áfangamarkmiðunum. Þegar nemendur ljúka 7. bekk er æskilegt að þeir hafi öðlast 

grunnþekkingu á þeim þáttum sem tilgreindir eru í áfangamarkmiðum hvers áfanga 

fyrir sig. 

 

3.7.4.  Fagurfræði og rýni  

Að nemandi geti tjáð sig um eðli myndlistar og fagurfræðilegar skynjunar og 

hæfileika til að skynja, greina og meta myndlist. Nemandi þarf að læra að þróa með sér 

persónulegt gildismat, nánar tiltekið 

• kynnist ferli og hugmyndum um eðli listsköpunar 

• geri sér grein fyrir táknmáli og áhrifameðulum myndlistar og tengi það 

myndmáli nútímamiðla 

• öðlist grunn til að skoða og skilgreina einstök listaverk, meta þau og gagnrýna á 

rökstuddan hátt 

( Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007). 

 

Gott er að venja nemendur á að rjúka ekki í að búa til hlut, sem hefur ekki verið 

hugsaður til enda. Það þarf að hvetja þau til að þjálfa og þróa hugmyndina allt til enda, 

því það þjálfar sjálfstæða hugsun og fagurfræðilega skynjun. Það getur reynst öllum 

hollt að skoða sögu glerlistar og bækur sem innihalda margs konar þætti glerlistar. Með 

því má auka hæfni til að gagnrýna og tengja myndlist nútímanum. 
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4.  Námsmat 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er aðeins farið yfir námsmat, en hér á eftir eru teknir 

fyrir nokkrir þættir sem hægt er að nýta sér í námsmati í verklegum greinum. 

Mikilvægt er að átta sig á hvað felst í námsmati vegna þess að sumir virðast gleyma því 

að við metum bara örlítinn hluta af námsárangri nemenda í hefðbundnu formlegu 

námsmati, sérstaklega í verklegu greinunum. Þar þarf að meta marga aðra þætti eins og 

verklagni, samvinnu, umgengni, áhuga og hugmyndavinnu. Matsaðferðir eru 

mikilvægur hluti af kennslu og áríðandi að gera nemendum skýra grein fyrir þeim, 

ásamt viðmiðum sem notuð verða. Kennarar ættu að huga að fjölbreyttum 

námsmatsaðferðum. 

 

4.1.  Óformlegar umræður 

Við óformlegar umræður er hægt að nota ýmsar aðferðir til að vekja áhuga nemenda, 

og einnig til að komast að því hversu mikil kunnátta þeirra er. Ekki er nauðsynlegt að 

meta umræður til einkunna, vegna þess að við erum mislagin við að tjá okkur eða að 

koma hugsun okkar á skiljanlegt mál. 

,,Óformlegar umræður kennara og nemenda þar sem verið er að ræða og meta niðurstöðu 

einhvers verkþáttar eða afurðar. Tilgangur þessa er fyrst og fremst að þroska innsæi 

nemenda og auka skilning þeirra á verkefninu.“ (Aðalnámskrá grunnskólanna - Hönnun 

og smíði, 2007, bls. 9). 

 

4.2.  Símat kennara 

Gott er fyrir kennara að útbúa sér matsblað sem er fyllt út eftir hvern tíma. Það 

mætti einnig kalla þetta virkniathugun. Verið að kanna hversu virkur hver nemandi er 

fyrir sig og hvað hann leggur til verkefnisins.  

Hér er dæmi um matsblað kennara í verklegum greinum: 
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Bekkur: 

      

Nafn nemanda Hegðun Samvinna Vandvirkni Frumkvæði Virkni 

            

            

            

            

            

 

Einnig er mikilvægt að kennarar meti hversu mikil verklægni nemenda er. Það er lagt 

til í Aðalnámskrá grunnskólanna að kennari meti að minnsta kosti tvisvar á önn, fjóra 

þætti í verklagni nemenda þ.e.a.s. 

• Hugmyndaauðgi og hönnun 

• Umgengni og hegðun 

• Verkfærni og vandvirkni 

• Iðni og afköst 

Gott er að nota tölustafi frá 1-10 til að meta þessa þætti.  

 

4.3.  Sjálfsmat nemenda 

Nemendur fá eyðublöð til útfyllingar. Fyrir yngstu bekki grunnskólanna er gott 

að vera með myndræna útfærslu til að auðvelda þeim sem ekki eru orðnir læsir að fylla 

út eyðublaðið.  

,,Gildi þess að nemendur taki þátt í námsmati er margþætt. Í fyrsta lagi má nefna að þess 

er að vænta að nemendur skilji betur til hvers er ætlast af þeim í náminu ef þeir hafa tekið 

virkan þátt í að ræða markmið þess og hvort þau hafi náðst. Í annan stað má nefna að 

sjálfsmat eykur líkur á því að nemendur geri sér sem gleggsta grein fyrir sterkum og 

veikum hliðum sínum. Sjálfsmat og jafningjamat krefst ábyrgrar afstöðu og fullrar alvöru 

og hefur þannig uppeldisgildi. Loks getur sjálfsmat nemenda veitt kennurum ýmsar 

mikilvægar upplýsingar sem þeir geta ekki aflað með öðrum hætti.“ (Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands, 1999, bls. 161). 
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Þær upplýsingar sem kennarar geta fengið eru einna helst hvernig nemanda 

líður í kennslustund, hvort nemandi sé að ná markmiðum sem fyrir eru sett. Þessi 

sjálfsmatsblöð kenna þeim að gagnrýna sig sjálf og að taka gagnrýni. Nemendur gera 

sér einnig betur grein fyrir til hvers er ætlast af þeim. Verklegir og tæknilegir þættir 

hljóta meira innsæi.  

 

4.4.  Ferilmappa 

Myndir af verkefnum nemenda og útfærsla hugmynda er sett í þar til gerða 

möppu. Nemendur eru með í að ákveða hvað fer í þessa möppu og þar af leiðandi eru 

þeir orðnir ábyrgir fyrir matinu. Þetta er góð leið til að kenna þeim að taka vinnu sína 

alvarlega og vanda allan frágang. Síðan er möppunni gefin einkunn. 

„Í sýnismöppu eru settar heimildir um nám nemenda eða nemendahóps. Í möppuna má 

eftir því sem við á setja drög og skissur, uppdrætti, kort, teikningar, skýringarmyndir, 

ljósmyndir, myndbandsupptökur, töflur, úrteikninga, umræðupunkta, þankabrot, 

hugleiðingar, ljóð, smásögur, ritgerðir, útdrætti, bókalista, heimspekilegar vangaveltur 

eða glósur, svo fátt eitt sé nefnt af því sem til greina kemur.“ (Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands, 1999, bls. 158). 

Ferilmappa er góð leið til að sýna framfarir hjá nemendum. Þar geta þeir og 

jafnvel forráðamenn séð hvernig kennslunni hefur miðað á þeim tíma sem 

nemandinn hefur verið í áfanganum. Mappan getur auðveldað kennurum að meta 

nemandann með margs konar mat í huga t.d. framfarir, litaval, umgengni og hvort 

nemandi hafi farið eftir fyrirmælum. Einnig getur kennarinn notað möppur 

nemenda til að meta starf sitt. Nær kennarinn til nemenda sinna er hann að ná 

þeim markmiðum sem hann setti sér í upphafi?  

 

4.5.  Formlegt skriflegt próf 

Skrifleg próf eru sjaldan notuð í verklegum greinum, en þó kemur það fyrir. 

Hægt er að prófa upp úr námsefni sem kennari leggur fyrir nemendur t.d. í sambandi 

við verkfæri, vélar og efnasamsetningar. 



KHI                                                                                                       Hönnun glerhluta 

19 
 

Hér eru dæmi um hefðbundnar matsaðferðir: 

Skrifleg próf.  Þar eiga nemendur að svara spurningum úr efni sem var farið yfir í tíma 

eða jafnvel úr lesefni sem var sett fyrir heima. Taka þarf tillit til nemenda með 

námsörðugleika t.d. lesblindu, skrifblindu og fleira. 

 

Krossapróf.  Þau eru byggð upp á svipaðan hátt og skrifleg próf. Gæta þarf þess að 

hafa ekki of villandi möguleika í spurningunum. Í skriflegum prófum er mikið lesefni 

og verður kennarinn að taka tillit til þeirra sem eiga erfitt með lestur.    

 

4.6.  Eyðufyllingarpróf 

Nemendur fá texta sem þeir hafa lesið heima og eiga að fylla inn staðreyndir um gler 

og þá fylgihluti sem notaðir eru.  

 Formleg próf við lok annar getur verið skriflegt próf í ýmsum þekkingarþáttum 

greinarinnar og metið til lokaeinkunnar. Einnig er mögulegt að láta nemendur 

þreyta verklegt próf við lok annar. (Aðalnámskrá grunnskóla - Hönnun og 

smíði, 2007, bls. 9). 

 

4.7.  Lokaafurð 

 Kennarinn metur vinnu nemenda, skoðar hvern hlut og gefur einkunn fyrir 

hann. Einnig er hægt að tengja þetta foreldraviðtölum og hægt er að sýna foreldrum 

persónulega afrakstur barna sinna. Setja má upp sýningu á verkum nemenda, en hún 

getur staðið í skólanum í einhvern tíma, þannig að hver og einn geti séð sér fært að 

koma og skoða hana. 

 

5.  Gler fyrir bræðslu 

Hér verður farið yfir helstu tegundir glers sem notað er í brennslu og hæfa 

kennslu í grunnskólum. Minnst er á silfurgler og litagler, en ekki er farið ítarlega í 

notkun þeirra í kennslu.  
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Rúðugler sem er aðallega notað í bræðslumuni er tvenns konar. Annars vegar 

venjulegt rúðugler og hins vegar k-gler sem er einangrunargler. Einnig er hægt að nota 

silfurgler, sem er rúðugler með silfurfilmu. Algengustu þykktir sem notaðar eru í 

kennslu glerlistar í grunnskólum eru 2, 3, 4, 5, og 6 mm. Til eru fleiri þykktir t.d. 8, 10, 

12, 15, og 19 mm. Einnig er til þykkara gler, en það er sjaldan notað. 

Fimm og sex millimetra glerin eru mest notuð í einföld verkefni. Fjögurra mm. 

með 2. mm. ofan á gengur líka, en þá er yfirleitt skreytt á milli. Þriggja millimetra 

glerið er yfirleitt notað tvöfalt. Tveggja millimetra glerið má setja ofan á hvaða þykkt 

sem er, því það myndar ekki spennu á milli glertegunda eins og aðrar þykktir. 

Varast skal að nota gler úr mismunandi plötum í sama hlut, því það getur 

myndast spenna sem sprengir hlutinn. Þegar verið er að vinna með fleiri en eina plötu í 

senn er sniðugt að merkja þær með tölustöfum eða bókstöfum, svo hægt sé að sjá 

hverjar eiga saman og hverjar ekki. Yfirleitt er leitast við að láta þykktina vera 6. mm. 

Það er hentug þykkt fyrir flest af þeim verkum sem nemendur vinna í grunnskóla.  

 

5.1.  Rúðugler 

Báðar hliðar rúðuglers líta eins út þegar horft er á þær, en ef önnur hlið glersins 

hefur legið á tini, er sú hlið er kölluð tinhlið. Litirnir fljóta betur á þeirri hlið, sem ekki 

hefur legið við tinið. Þá hlið er hægt að finna með útfjólubláu ljósi. Fara verður í 

myrkvað herbergi og bera ljósið upp að glerinu. Það er betra að hafa ljósið undir 

glerinu og horfa á ljósið í gegnum glerið. Önnur hliðin sýnir tæran ljósgeisla, en á hinni 

hliðinni verður geislinn eins og í móðu. Sú hlið sem myndar móðuna er með tinhlið og 

ætti þar af leiðandi að snúa niður. Það er ekki nauðsynlegt að finna tinhliðina, þó svo að 

hlutirnir verði með fallegri áferð. Ef tinhliðin er ekki fundin þá hefur það ekki áhrif á 

minni hluti, en ef um stærri hluti er að ræða getur hluturinn litið út eins og hann sé 

skítugur. ( Það kemur gráleit húð ). Auðvelt er að vinna með rúðugler, því það má nota 

í nánast hvað sem er og þess vegna er svo hagnýtt að nota þetta gler í kennslu hjá 

byrjendum.  
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5.2.  K- gler 

K-gler er eins og rúðugler, en hefur sérstaka filmu á annarri hliðinni. Sú filma 

sést ekki með berum augum. Auðvelt er að finna hana með því að nota þurra tusku og 

strjúka hreint glerið, en sú hið sem tuskan rennur auðveldlega á er ekki með filmunni. 

Oftast er sú hlið látin snúa niður sem hefur filmuna. Eftir bræðslu verður filman mött 

og bleiklituð líkt og sandblásið gler. Þegar k-gler er brætt í mót þá teygist á þessari 

filmu og myndast þá sprungur í filmuna. Þessar sprungur geta oft myndað fallegt 

mynstur sem gefur hlutunum fallega áferð. Einnig er hægt að snúa þeirri hlið sem hefur 

filmuna upp, en þá er hluturinn oftast mun mattari. Ekki er æskilegt að það sé gert við 

hluti sem á að nota undir matvæli t.d. matardiska og föt. Þegar skorið er í hlutinn, þá 

myndast rispa í filmuna og getur hún gefið frá sér eiturefni sem eru óholl í miklu 

magni. 

Ef nota á k-gler tvöfalt, mega hliðar sem hafa filmuna ekki snúa saman, vegna 

þess að ef filmurnar snúa saman, nær glerið ekki að festast saman við brennslu. Ef þær 

snúa báðar út í sitt hvora áttina þá verður hluturinn mattur beggja vegna, en ef önnur 

hliðin er látin snúa inn og hin út verður hluturinn mattari öðru megin. 

 

5.3.  Silfurgler 

Silfurgler er eins og rúðuglerið að sjá en hefur silfraða áferð eftir brennslu. Þetta 

gler er mjög dýrt og því ekki mikið notað í kennslu, en það er hægt að nota það í sama 

tilgangi og rúðugler. Það skiptir miklu máli að finna réttu hliðina og það er gert með 

því að setja pensilsskaft ofan á glerið og ef pensillinn og spengilmynd hans kyssast 

alveg, þá á sú hlið að snúa niður í brennslu, en það er sú hlið sem hefur silfurfilmuna á 

sér.  
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5.4.  Litagler 

 Einnig er hægt að fá litað gler til bræðslu, en þá er mikilvægt að nota það ekki 

með rúðugleri vegna mismunandi efnasamsetningar og spennu. Einnig þarf að stilla 

ofninn öðruvísi fyrir þessa tegund af gleri. Þetta gler er mjög dýrt og því ekki mikið 

notað í kennslu, en það er hægt að nota það í sömu verkefni og rúðugler. 

 

 

6.  Efnasamsetning glers 

,,Náttúrulegt gler hefur verið til í náttúrunni frá örófi alda, en það myndast þegar 

vissar steintegundir bráðna vegna mikils hita t.d. þegar eldingu slær niður í sand eða 

við viss skilyrði í eldgosum.“ (Íspan.is, e.d.). 

Gler er samansett af sandi sem bráðnar og snöggkólnar án þess að mynda 

kristalla. Rúðugler, k-gler og silfurgler er oftast ekki það sama og gler sem er notað við 

blástur eða það sem mótað er á einhvern hátt í skúlptúra. Gler sem notað er í slíkt er 

hitað þar til að það er komið í fljótandi form. Gler sem notað er í skrautmuni eins og 

t.d. diska og skálar þarf ekki að hita eins mikið. Rúðugler, k-gler og silfurgler harðnar 

mjög fljótt og þess vegna er ekki hægt að nota það í glerblástur.  

Rúðugler eins og við þekkjum það í dag er framleitt úr kvarssandi, blönduðum 

natríumkarbónati, kalsíumoxíði og áloxíði. Þess er vandlega gætt að forðast járnoxíð, 

svo það verði gegnsætt. Járnoxíð gefur glerinu dökkan lit líkt og í hrafntinnu. Hráefnin 

eru brædd og síðan kæld nægilega hratt til að ekki myndist kristallar. Ýmsum öðrum 

efnum er bætt við til að fá fram ákveðna eiginleika. Síðan er efnið flatt út á sléttan flöt 

til að það verði sem sléttast. (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.)  

Til eru ótal margar tegundir af gleri sem hægt er að nota í listmuni. Gler hefur 

þann eiginleika að geta hitnað það mikið að það verði fljótandi, en er fljótt að storkna 

aftur. Aðalhráefnin í flotgleri ( rúðugleri ) eru kísilsandur og sódi sem er bætt út í til að 

auðvelda bráðnun, auk kalksteins og dólómíts sem eru stöðugleikaþættir. Litað flotgler 

er framleitt á sama hátt og venjulegt flotgler, en að auki er mismunandi 
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málmefnasamblöndum bætt í glerið til að fá ákveðinn lit. Þessar blöndur eru hitaðar í 

yfir 1500° C í bræðsluofni og hellt yfir bráðið tin og látið kólna hægt niður í 

umhverfishita. Með þessari aðferð er hægt að fá rennislétt yfirborð, gott gegnsæi og 

jafna þykkt.  

 

 

7.  Bræðslan 

Hér verður farið í þætti sem tengjast bræðslu s.s. ofninn, fusing og slumping. 

Einnig verður sýnt hitaferli ofns þegar brenna á gler í nytjahluti.  

Í glerofnum eru steinplötur sem þurfa alltaf að vera penslaðar með seperator 

duftblöndu ( sjá nánar undir liðnum mót og seperator ). Penslaðar eru þrjár umferðir 

ávallt í kross til að mynda sléttari flöt. Þessa húð þarf að endurnýja reglulega. Allar 

rispur og misfellur sem eru í plötunni koma fram á glerinu. Einnig má strá dufti á 

plötuna, ef leggja á gler beint á hana.  

Ýmis vandamál geta komið fram í bræðslu, en sum vandamálin tengjast 

hitanum og önnur kunnáttuleysi. 

,,Vandamál á borð við að gler verði stökkt, brúnir þess of ávalar eða kantaðar, það falli 

illa að móti og hrökkvi í sundur í ofni er oft hægt að leysa með því að læra betur á 

ofninn sem er verið að nota og á glertegundina sem verið er að nota.“ 

(http://is.wikibooks.org). 

Þegar ofn er keyptur er oftast kennt á þann tölvuheila (það sem stýrir 

hitastiginu) sem fylgir kaupunum. Ofninn á að vera hægt að stilla á mismunandi kerfi 

eftir því hvað á að brenna í ofninum. En það eru ekki allir ofnar með eins tölvuheila og 

þess vegna getur reynst erfitt fyrir fólk að fara eftir leiðbeiningum úr bókum, því þær 

eru ef til vill ekki ætlaðar fyrir hvaða tegund af heila sem er. Best er að hafa samband 

við framleiðanda og fá leiðbeiningar fyrir þann tölvuheila sem um ræðir. 

Eins og áður hefur komið fram þá eru glertegundirnar margar og misjafnar því 

framleiðendur nota mismikið af íblöndunarefni sem getur valdið misjafnri hegðun á 

meðan á bræðslu stendur. Einnig þarf að taka til athugunar eftirfarandi: 
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• Þykkt glersins.  

• Hvort það er k-gler eða rúðugler?  

• Á að festa lit?  

• Ef hlutur hefur verið hitaður ( fusing ) saman áður en hann er settur á 

mót.  

• Ef það á að flatbrenna ( fusing ) gler þarf hærri hita.  

• K-gler þarf hærra hitastig en rúðugler. 

 

7.1.  Fusing 

Fusing er ferli til að hita gler þangað til það þjappast saman m.ö.o. þegar margir 

glerbútar eru hitaðar mýkjast þeir og festast saman. Ef glerið er hitað og kælt á réttan 

hátt myndast gegnheil glerplata, sem síðan er hægt að skera niður og nota sem skraut á 

aðra hluti eða setja á form og hita aftur til að forma. 

Oft er tvöfalt 3 mm gler brætt áður en það er sett á mót. Einnig er litað gler oft 

brætt saman til að nota sem mynstur á annað gler. Það þarf mikinn hita til að bræða 

saman gler eða um 800° C. 

,,Tack fusing, full fusing og adding inclusions eru allt fusing tækni. Aðal munurinn á 

milli tack fusing og full fusing er vinnuhitinn sem leiðir til mismunandi niðurstöðu. 

Adding inclusions er bræðslutækni annarra efna milli tveggja glerbúta.“ (Phiippa 

Beveridge, Ignasi Doménech and Eva Pascual, 2003, bls. 80). 

Orðið fusing er notað þegar tveir eða fleiri gerhlutar eru hitaðir það mikið að 

þeir festast saman. Það þarf um 788 – 843° C til að þetta geti átt sér stað, en það er 

hægt að bræða hluti mis mikið saman eftir þörfum t.d. tack fusing sem er þegar gler er 

hitað þangað til hlutirnir festast saman en halda sínu formi. Aftur á móti er Full fusing 

það þegar hlutirnir bráðna saman og verða nánast að einum hlut. 
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7.2.  Slumping 

Slumping er ferli til að hita gler þar til það formast eftir ákveðnu móti. 

Náttúrulegt gler er fljótt að breyta um mynd og við hita mýkist það. Þegar gler er hitað 

yfir móti formast það eftir mótinu, sem það var lagt á. 

,,Slumping er tækni til að forma glerið með því að hækka hita þess án þess að efnið 

verði fljótandi. Eðli glersins er að afmyndast fljótt og sjáanlega undir þyngd og loða við 

yfirborð þegar mýktar tímapunktinum er náð. Á þessum tímapunkti er seiglan og 

þenslan í yfirborði efnisins að minnka á meðan fljótandi ástand eykst, sem leiðir til 

breytinga vegna þyngdar glersins eða í öðrum orðum vegna þyngdaraflsins.“ (Phiippa 

Beveridge, Ignasi Doménech and Eva Pascual, 2003, bls. 92). 

Þegar gler er sett á mót og inn í ofn þá mýkist það og tognar þar til það leggst 

alveg að mótinu og myndar saman form og mótið. Ekki þarf eins mikinn hita fyrir þetta 

ferli eins og fusing. Hitinn þarf að ver  um 630 - 835° C til að þetta geti átt sér stað. 

 

7.3.  Hitabræðslukúrfa 

Hér er hitabræðslukúrfa sem ætluð er til viðmiðunar við að ná tökum á eigin 

glerbræðslu.  
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Punktur 1. Hita ofninn í um 150 gráður á tímann, þar til hann er kominn upp í 525 

gráður.  

Punktur 2 . Hita ofninn í um 450 gráður á tímann, þar til hann er komin upp í 850 

gráður.  

Punktur 3. Hitinn er lækkaður eins fljótt og mögulegt er niður í 525 gráður.  

Biðtími er 100 mínútur 

Punktur 4. Ofninn er kældur um 50 gráður á tímann, þar til hann er komin niður í 350 

gráður. Það er enginn biðtími. 

Punktur 5. Ekki má opna ofninn fyrr en hann er komin niður í 100 gráður, því annars 

getur allt glerið sprungið. 

 

 

8.  Mót og seperator 

Mót eru notuð í brennslu til að fá margs konar mynstur og form á glerið. Hægt 

er að nota form á breytilegan hátt í bræðslu. Þegar gler sem sett hefur verið ofan á mót 

mýkist í ofninum, þá leggst það að mótinu og verður eins í laginu. Hægt er að nota 

sama mótið á marga vegu t.d. leggja þunnan fíber ofan á mótið áður en glerið er sett á, 

en þá er komið annað form á glerið eftir brennsluna. Einnig er hægt að strá seperator á 

mótið og teikna myndir eða munstur og það prentast í glerið þegar það hitnar.  

 Það er ekki hægt að nota hvað sem er og verður að gæta þess að nota hluti sem 

ekki bráðna við mikinn hita. Hér fyrir neðan eru nánari skýringar á þeim tegundum, 

sem eru hentugastar. Hægt er að kaupa tilbúin mót og einnig er hægt að kaupa efni og 

gera sína eigin útgáfu af móti. Muna þarf að hafa ávallt loftgöt á mótum, svo að 

bráðnunin verði jöfn.  

Einnig þarf að hafa í huga að ef mótin eru djúp þurfa kantarnir að vera breiðari, 

því annars dregst glerið inn á við eða getur jafnvel sigið ofan í mótið. Pensla þarf öll 

mót með seperator, því annars getur glerið fest við mótið.  
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8.1.  Seperator 

Það er duft sem á að blanda með vatni og verður eins og súrmjólk. Það er 

blandað í hlutföllunum 1 (dufti) : 2 (vatni). Það er borið á mótin með þar til gerðum 

bursta. Fara þarf að minnsta kosti þrjár umferðir yfir mótin. Mikilvægt er að allt vatn 

gufi upp áður en gler er sett ofan á.  

Duftið gerið það að verkum að glerið festist ekki á ofnplötuna né mótin. Einnig 

er hægt að strá því með sigti á botninn á ofninum og teikna í það mynstur sem kemur 

fram í glerinu. Allar misjöfnur í botni ofnsins og í mótum koma fram í glerinu. 

 
 

8.2.  Mót 

Mót úr málmi 

er hægt að nota til að móta gler. Ef ákveðið er að nota ál, stál eða járn skal gengið úr 

skugga um að kaupa algjörlega ryðfrítt. (Phiippa Beveridge, Ignasi Doménech and Eva 

Pascual, 2003). Hægt er að nota sundurskorin rör, stálskálar o.fl. Stálskálunum er hvolft 

á botn ofnsins og glerið er sett þar ofan á. 

 

Leir 

getur nýst vel í að gera mót af eigin hugmynd. Hægt er að samþætta námsgreinar t.d. 

með því að leyfa nemendum að gera mót úr leir í myndmenntartíma og nýta svo það 

mót í glerlistartíma. Einnig er hægt að kaupa blómapotta, en það verður að vera gat á 

botninum. Leir er lífrænt efni sem gæti sprungið við mikinn þrýsting og þess vegna 

þarf að vera gat á botninum til að jafna loftþrýsting, svo að bráðnunin verði jafnari og 

einnig til að loft komist út úr mótinu. Öruggara er að klæða leirpotta með þunnum fíber 

til að vera viss um að glerið festist ekki við þá í brennslu.  
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Keramikmót 

er hægt að kaupa tilbúin í öllum stærðum og gerðum. 

Mótin eru margnota og er hægt að breyta forminu 

með fíberi. 

 

Gifs 

er duft sem blanda á saman við vatn og steypa í t.d. plastmál og þá er komið gott mót 

undir kertastjaka. Hægt er að móta í leir eða vax og taka síðan afsteypu. Þannig er hægt 

að gera sín eigin mót og framkvæma sínar hugmyndir. Hægt er að taka afsteypu af 

nánast hverju sem er. 

 

Fíberplötur 

fást í mismunandi þykktum, en þær þarf að forbrenna í ofninum áður en þær eru 

notaðar. Hægt er að skera þær með dúkahníf og pússa með sandpappír. Þunnar hvítar 

fíberplötur má klippa og rífa niður og setja á mótin undir glerið til að fá ákveðið 

mynstur í glerið. Það má líka klippa út fyrirfram ákveðnar myndir og nota undir glerið. 

Hægt er að búa til mót með því að raða saman allavega fíberbútum. 

Það er ekki mælt með notkun þeirra í 

grunnskólum vegna fíberþræða, sem þær gefa frá sér. 

Nota þarf bæði hanska og rykgrímu þegar mót eru gerð 

úr þessu efni. Efnið getur valdið kláða, hósta og jafnvel 

ofnæmi.  

 

Ceraform / vermit 

plötur fást í mismunandi þykktum. Þær eru harðari en 

fiber plöturnar og auðveldari í notkun í grunnskólum. 

Hægt er að hanna sín eigin mót með því að saga 
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plöturnar til með hjólsög eða handsög. Síðan er hægt að móta þær til með sandpappír, 

þjölum, skurðarjárnum eða hnífum. 

 

 

9.  Almennar upplýsingar um verkfæri  

 
Glerskerar 

eru notaðir til að skera gler. Til eru nokkrar 

gerðir af glerskerum. Best er að nota olíufyllta 

glerskera. Olían rennur út um leið og 

hnífurinn sker glerplötuna. Ef nota á aðra 

skera þá þarf að dýfa þeim í olíu áður en þeir eru notaðir.  

Aldrei má skera tvisvar sinnum í sama skurðinn, því það eyðileggur 

glerskerann. Snúið plötunni frekar við og skerið aftur á móti hinum skurðinum. 

 
 
Fletchertöng 

er notuð til að brjóta glerið þegar búið er að 

skera það með glerskeranum. Hvíta röndin er 

sett á glerið (hvíta röndin upp) og skurðurinn 

á að nema við hvítu röndina á tönginni, en 

síðan er tönginni þrýst saman og lyft ögn ef 

skurðurinn nær alla leið og er nægilega 

djúpur þá á glerið að brotna án mikilla átaka. 
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Járntöng 

er notuð til að brjóta mjóar ræmur og litla búta 

af glerplötum, því þá er ekki hægt að nota 

Fletchertöngina. Gott er að setja glerplötuna 

út á brún borðsins og láta skurðinn nema við 

borðbrúnina, en síðan er töngin sett á glerið. 

Þrýstið tönginni saman og ýtið henni ögn 

niður. 

 

 

Mosaiktöng 

er notuð til að klippa óreglulegan kant á glerið 

og einnig til að brjóta niður gler í skraut. 

Glerplatan er sett á milli hjólanna og tönginni 

þrýst saman. Nauðsynlegt er að nota 

hlífðargleraugu, þar sem glerið á það til að 

skjótast í allar áttir 

 
 
Demants svampar 

eru notaðir til að slípa brúnirnar á glerinu svo það 

springi síður í ofninum. Eftir skurðinn eru oft litlar 

sprungur sem geta stækkað og sprengt glerið í 

brennslu. Svamparnir verða alltaf að vera blautir 

þegar þeir eru í notkun.  
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Glerslípivél 

er notuð til að móta glerið og slétta kanta. Eftir 

skurðinn eru oft litlar sprungur sem geta stækkað og 

sprengt glerið í brennslu. Þess vegna er gott er að 

slípa allar brúnir ögn, svo síður sé hætta á að glerið 

springi í brennslu. Það þarf að vera vatn undir 

plastgrindinni, en síðan er kveikt á vélinni og glerið 

slípað til. 

 
Bursti fyrir seperator 

er notaður til að bera sepertorið ( blönduna ) á 

mótin og í botninn á ofninum. Duftið sjálft sem 

ekki er búið að blanda með vatni er stráð á mótin 

og á botninn með sigti. 

 
 
Réttskeið, reglustikur, dúkahnífar, pennar  

eru nauðsynleg hjálpartæki. Réttskeið og reglustikur eru 

notaðar til að gera skurðinn beinan. Skurður fríhendis er 

notaður þegar skorið er út einhvers konar mynstur. 

 

 

Pennar  

eru notaðir til að merkja við hvar maður ætlar að 

skera, en merkið fer oftast af með rúðuhreinsi og í 

brennslunni sjálfri. Til er hitaþolinn penni sem er 

notaður til að merkja glerið til frambúðar. Blekið 

brennur inn í glerið við brennslu. 
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Dúkahnífar 

eru nauðsynlegir til skera fíberinn. Þegar á að gera marga eins hluti, þá er gott að gera 

skapalón úr pappa og skera út með dúkahnífi. 

 

 
Gúmmískafa 

er eins og penni í laginu með gúmmí á öðrum eða jafnvel á 

báðum endum. Hún er notuð til að teikna mynstur í 

litaduftið. Einnig má nota hana til að hreinsa í kringum 

mynstur og fjarlægja umfram duft. 

 
 
Aðrir aukahlutir 

sem hægt er að nota eru t.d. sigti fyrir litaduft og óblandað 

sperator. Gott að nota sigti til að fá jafnari áferð, því annars geta 

komið hrúgur hér og þar. 

 

Gúmmídoppur  

eru notaðar til að setja undir glervörur.  

 

Útfjólublátt ljós  

er notað til að finna tinhliðina á rúðugleri. Fara verður í myrkrað 

herbergi og bera ljósið upp að glerinu, en betra er að hafa ljósið 

undir glerinu og horfa á ljósið í gegnum glerið. Önnur hliðin sýnir tæran ljósgeisla, en á 

hinni hliðinni verður geislinn eins og í móðu. Sú hlið sem myndar móðuna er með 

tinhlið. 

 

Lím og kítti  

er mikið notað. Sílikonkítti er notað til að festa saman gler, 

en einnig er hægt að nota tvíþáttalím sem er mjög sterkt 

lím.   
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10.  Tæknileg atriði við glerskurð 

Í þessum hluta verður farið í gegnum það hvernig á að skera gler. Það er gert 

bæði með hefðbundnum glerskera og hringskera. Einnig verður greint frá því hvernig á 

að fara á að við að brjóta glerið. Fara verður varlega, því það er algengast að sár og 

skurðir myndist þegar nemendur eru að skera og brjóta gler. 

 

 

10.1. Skurður á gleri og beiting glerskerans 

 

• Þrif glers. Til að auka endingu á biti glerskera borgar sig að þrífa glerið áður en 

hafist er handa. Við þrifin koma þá jafnvel strax fram gallar í glerinu. 

Rúðuhreinsivökvi er góður til að afmá flest óhreinindi af gleri, fitu o. fl. 

Fingraför geta sést eftir brennslu og því er mikilvægt að hreinsa glerið vel áður 

en það fer í ofninn. 

• Olía. Hún hjálpar til við skurðinn og eykur endingu bitsins í hnífnum. Best er að 

nota olíufyllta glerskera. Olían rennur út um leið og hnífurinn sker glerplötuna, 

en einnig er hægt að skipta út hnífshausum.  

• Góður beinn skurður. Galdurinn á bak við góðan skurð er að halda hnífnum 

beinum, ( nálægt 90° á glerflötinn ), þrýsta honum þétt á glerið þannig að það 

syngi í glerinu, þegar hann er dreginn að eða frá sér. Það fer eftir hverjum og 

einum. Ef það brakar, þá er þrýst of fast, eða bit hnífsins er orðið lélegt. Gott er 

að nota réttskeið eða stóra reglustiku til að fá beinan skurð. Það má aldrei skera 

tvisvar í sama skurðinn, því það eyðileggur bit hnífsins. Betra er að snúa 

plötunni við og skera á móti fyrri skurðinum.   

• Fríhendis skurður eða skurður eftir línum. Þá er gott að skera í áttina frá sér, 

því þannig reynist mun auðveldara að fylgja línum, en um leið þarf að vanda sig 

betur við að halda hnífnum beinum. Gæta þarf vel að því að lyfta hnífnum 
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aldrei upp, því þá getur verið að skurðurinn verði ekki samfelldur. Ef það 

myndast óskorinn blettur, þá brotnar glerið ekki rétt. 

 

10.2. Aðferðir til að brjóta gler 

• Fletchertöng - töngin er sett inn á skurðarrákina, ögn frá brún. Oftast er hvít rák 

á töngunum, sem á að vera beint yfir skurðinum. Þrýstið þétt og aukið þrýsting 

rólega. Ef vel hefur tekist til þá opnast glersprungan rólega eftir skurðinum. Ef 

glerið opnast ekki, þá getur verið gott að snúa ögn til beggja hliða með tönginni 

og þá þrýstist sprungan venjulega af stað. 

• Járntöng – gott er að nota hana þegar brjóta þarf mjög mjóa renninga eða laga 

brot sem hefur farið illa og þar sem ekki er hægt að nota fletchertöngina. Gott er 

að setja glerplötuna út á brún borðsins og láta skurðinn nema við borðbrúnina, 

en síðan er töngin sett á glerið. Þrýstið tönginni saman og ýtið henni ögn niður. 

• Mosaiktöng – er notuð þegar gera á óreglulegt brot á brúnir glersins. Glerið er 

sett á milli skífanna á tönginni og síðan þrýst saman. Einnig er hægt að brjóta 

óreglulega búta til að nota sem skraut ofan á hlut. Mikilvægt er að nota gler úr 

sömu plötu. Ef gler úr annarri plötu er notað er hætta á að spenna verði á milli 

glerjanna og hluturinn springi. 

• Brot á borðbrún - er fljótleg aðferð, en búturinn má ekki vera of lítill. Glerið er 

lagt á borðbrún, þannig að skurðarrákin nemi nákvæmlega við borðbrúnina. 

Glerinu er lyft og hendurnar halda við glerið. Glerinu er skellt snöggt á brúnina 

og þá brotnar glerið. Ef þetta tekst ekki í fyrstu umferð þá borgar sig að nota 

töng.  

• Pensill – pensillinn er settur undir glerið beint undir skurðinn. Síðan er þrýst 

þétt með lófunum beggja vegna við pensilinn og þrýstingurinn aukinn rólega, 

og þá ætti glerið að brotna. Ef þetta tekst ekki,þá borgar sig að nota töng. 

• Að þrýsta með þumalfingri - ef búið er að skera út fríhendis í gler, er gott að 

leggja glerið á mjúkt efni, t.d. þykkt teppi eða handklæði. Síðan er glerinu snúið 
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við, þannig að skurðarrákin vísi niður. Þá er þrýst á rákina með fingrinum 

þangað til það myndast sprunga. Þumalfingurinn er færður á enda sprungunnar 

og þrýst aftur þannig að sprungan haldi áfram 

að opna sig, og síðan koll af kolli. 

• Að þrýsta með trékubb – það þjónar sama 

tilgangi og þumalfingursaðferðin, nema að 

það eykur ögn hættu á að glerið brotni ekki 

rétt. Valinn er lítill trékubbur eða pensilsskaft sem rúmast vel í lófa. 

Nauðsynlegt er að nota mjúkt undirlag, svo hægt sé að nota þessa aðferð. 

Glerinu er snúið við þannig að skurðarrákin vísi niður. Þá er þrýst á rákina með 

brún á kubbnum þangað til það myndast sprunga. Kubburinn er færður að enda 

sprungunnar og þrýst aftur þannig að sprungan haldi áfram að opna sig, þar til 

endarnir mætast. 

 

10.3. Skorið í hring með hringskera 

Við hringskurð er þægilegast að nota hringskera. Þá er hægt að festa í miðjunni 

með sogskál síðan er mælistika sem hnífurinn festist á og er hægt að stilla hann í þá 

lengd sem óskað er.  

Fyrst er glerið þrifið og skerinn smurður. Svo er þrýst þéttingsfast ofan á 

skerann og hringurinn skorinn út með einni samfelldri hreyfingu. Gæta þarf þess að 

stoppa þar sem byrjað var, því ef farið er inn á skurðinn sem kominn var getur það 

eyðilagt skerann. Glerinu er snúið við og skurðurinn opnaður með þumalfingurs- eða 

trékubbsaðferðinni. Síðan er skorið með hefðbundnum glerskera frá brún að hringnum, 

einu sinni frá hverri hlið. Dragið glerplötuna dálítið fram af brún borðsins. Síðan er 

skaftið á skurðarhnífnum notað til að slá undir rendurnar sem skornar voru að 

hringnum til þess að opna skurðina varlega inn að hring og þannig losnar hringurinn 

frá.  
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11.  Skreytingar 

Ýmislegt er hægt að nota til skreytinga. Það fer samt eftir því hvort notað er 

einfalt eða tvöfalt gler. Hér fyrir neðan eru taldir upp helstu hlutir sem hægt er að nota í 

skreytingar og flokkað eftir því hvort hægt sé að nota þá á milli glerja eða bara ofan á. 

Yfirleitt er hægt að setja allt á milli glerja, sem hægt er að setja ofan á, en ekki öfugt.  

Ef nota á skrautmuni sem innihalda gler t.d. glerflögur og stangir verður að 

gæta þess að þeir séu ætlaðir á flotgler, því annars myndast spenna sem getur eyðilagt 

hlutinn. 

 

11.1. Yfirborðsskreytingar 

 

Olía 

er notuð til að teikna fríhendis á gler, en síðan er dufti stráð yfir með sigti og duftið sest 

í olíuna. Setjið blað undir glerið og þegar búið er að strá duftinu á er glerið sett upp á 

endann og öllu umfram dufti hellt á blaðið og síðan ofan í krukkuna aftur. Gott er að 

nota olíu þegar skapalón eru notuð svo duftið sitji kyrrt á glerinu. Þá er skapalónið sett 

á glerið og olíu dúmpað ofan í mynstrið, en síðan er duftinu stráð yfir. 

 

Lím 

er nauðsynlegt að hafa við höndina til að líma niður skraut á gler, til að það haldist á 

sínum stað. Límið eyðist sjálfkrafa við brennslu, svo ekki þarf að hafa áhyggjur af því.   

 

Glerkurl 

eru lítil glerbrot í ýmsum litum sem má setja ofan á, en ef það á að fara á milli verður 

það að vera mjög fínt svo hluturinn springi ekki. 

 

Glerstangir 

eru notaðar ofan á og á milli glerja. Þetta eru langar mjóar glerstangir, sem hægt er að 

brjóta í hæfilegar stærðir. Þær eru til í ýmsum litum. Fallegt er að leggja þær þvert yfir 
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eða jafnvel í minni búta og raða óreglulega. Gott er að líma þær niður á réttum stað til 

að þær haldist kyrrar. 

 

Glerflögur 

eru mjög þunnar flögur sem eru til í mörgum litum. Hægt er að brjóta þær niður í 

hæfilegar stærðir. Fallegt er að nota þær til að mynda óreglulegt mynstur. Einnig er 

hægt að brjóta þær niður og raða eftir eigin geðþótta. 

 

Gler úr sömu plötu 

en hægt er að brjóta kantana á glerplötunni til að gera hann skrautlegri. Brotin má nota í 

skraut annars staðar á henni. Einnig er hægt að skera út skraut úr sömu plötu og skreyta 

hlutinn þannig. Nauðsynlegt er að nota gler úr sömu plötu, því annars myndast spenna á 

milli glerja og glerið getur sprungið í ofninum. Efnasamsetning glersins getur verið 

misjöfn eftir framleiðendum. 

Ef það er verið að vinna með eina eða fleiri plötur er gott að venja sig á að 

merkja hverja plötu með bókstöfum eða númerum til að vita hverjar eiga saman og 

hverjar ekki.  

 

2 mm gler 

er glært flotgler sem má nota ofan á hvaða þykkt sem er af flotgleri. Vegna þess hversu 

þunnt það er myndast ekki sama spenna og í öðrum glerjum. Sveigjanleiki þess er meiri 

og þess vegna er hægt að nota það með öðru gleri, nema ef um stóra fleti er að ræða. 

 

Vír  

má nota í skraut, upphengjur og til að festa saman hluti. 1,5 mm messingvír hentar vel í 

upphengjur. Fínni vír má nota í skraut á milli glerja og þar sem ekki mæðir mikið á 

honum.  

Ef vír er notaður til að festa saman hluti er nauðsynlegt að beygja þann enda 

sem á að fara á milli glerja. Það er til þess að hann renni síður út úr glerinu eftir 
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brennslu, þegar festa á hlutinn saman. Gott er að nota vír sem vængi á engil, eða til að 

móta t.d. horn á kindur og fleira. 

 

Glerlitur í túpum: 

en gott er að nota fljótandi liti úr túpum sérstaklega ef það á að bræða glerið saman  

( fusing ) áður en það er formað. Hann þolir meiri hita, einkum ef það á að brenna 

saman glerið og svo setja það á mót og brenna aftur. 

 

Litaduft 

má nota ofan á og á milli til að gera falleg mynstur. Setjið ca. eina teskeið af duftinu í 

sigti og dreifið duftinu jafnt um flötinn. Síðan er hægt að teikna mynstur með 

gúmmísköfunni. Einnig má nota olíu til að teikna með á glerið og síðan er duftinu stráð 

yfir og þá sest það í olíuna. Nauðsynlegt er að hafa hreint blað undir hlutnum, svo 

duftið fari ekki til spillis ( hella aftur ofan í glasið ).  

Skapalón – hægt er að klippa út mynstur og leggja síðan skapalónið á 

glerplötuna, bera olíu á með pensli og dufta síðan. Þá á að fjarlægja skapalónið varlega 

og þar með ætti duftið að sitja kyrrt í olíunni. 

 

Gull 

er verðmætur málmur og dýr. Gullið oxast ekki í miklum hita og þ.a.l. viðheldur það 

sínum upprunalega gula lit. Gullið er í fljótandi formi og er selt í litlum einingum. Því 

fylgir lítil ausa sem tekur u.þ.b. einn til tvo dropa af gulli. Þessi ausa er notuð líkt og 

penni, hægt er að strika eftir útlínum. Ausuna verður að þrífa eftir hverja notkun því 

annars stíflast hún og verður ónýt. Varast skal að setja of mikið af gulli í ausuna því 

það er ekki hægt að ná því aftur úr ausunni og í glasið. 
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11.2. Skraut  á milli glerja 

Allt sem getur verið ofan á 

má einnig fara á milli (sjá hér fyrir ofan). Athuga verður að ef gróft glerkurl eða mjög 

þykkur vír er settur á milli getur glerið sprungið í bræðslu vegna þeirrar spennu sem 

verður á milli ólíkra efna. 

 

Silfur-, kopar- og messingfólía og aðrir þunnir málmar ( 0,2. mm og þynnri ) 

fást í örkum líkt og álpappír. Hægt er að klippa hana niður í myndir með skærum eða 

rífa niður í óregluleg form. Einnig er hægt að fá fínlegt koparnet, en það má einnig 

klippa til með skærum.  

Kopar er mikið notaður í muni vegna þess hversu auðveldur hann er í notkun. 

Kopar oxast og verður svartur við mikinn hita. (Phiippa Beveridge, Ignasi Doménech 

and Eva Pascual, 2003). Annars er hann með fallegum brúnrauðum blæ. 

 

Kopar-, silfur- og  messingvír, vírnet og hænsnanet 

má eingöngu vera á milli, en það gefur fallega áferð og skemmtilegt mynstur. Hægt er 

að klippa þetta efni til með skærum og fínlegum klippum. Það er hægt að klippa út 

fyrirfram ákveðið mynstur eða eitthvað óreglulegt. Nauðsynlegt er að gera litla 

prufuhluti fyrst, áður en lagt er í stærri hluti, til þess að sjá útkomuna.   

 

Álpappír 

getur gefið fallega áferð þegar hann er hitaður við mikinn hita. Með gleri verður hann 

svartur og hálf gegnsær. Hann má nota einfaldan, en einnig er hægt að nota hann í 

nokkrum lögum, því þá verður hann meira áberandi eftir brennslu. Álpappír er létt efni 

og sleipt og er nauðsynlegt að líma hann, til að hann haldi sér sínum stað.  
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Koparoxíð 

er duft sem blandað er með rauðspritti og fluxi til helminga. Efnið er borið á annan 

glerflötinn, en síðan þarf rauðsprittið að gufa upp áður en glerin eru sett saman. Við 

brennslu þá oxast efnið og myndar fallegan bláan lit. Hægt er að fá oxíð í fleiri litum, 

en í bláum.  

 

Laufblöð, baunir, þunnur börkur, grös og fræ 

er nauðsynlegt að gera tilraunir fyrst með á litlum plötum. Laufblöð og annað sem tínt 

er í náttúrunni verður að vera vel þurrkað, því annars myndast loftrými í kringum laufið 

vegna þess að vökvinn gufar upp úr því og myndar loftbólu. Þá fær laufblaðið rými til 

að hreyfast og molnar þar af leiðandi smám saman. 

 

Sandur 

verður að vera fínn. Grófur sandur sprengir glerið. Hægt er að fá sand í mörgum litum, 

en gott er að nota sumarfríið til að safna efnivið. Hann verður líka að þurrka til að það 

myndist ekki loftbólur á milli glerja. Gott er að gera tilraunir með grófleika og magn. 

 

Salt, gróft og fínt 

er fallegt að setja milli glerja, áferðin verður líkt og snjókorn. Fínt salt gefur mun 

mildari áhrif. 

 

Krydd og allt mögulegt 

lífrænt er hægt að nota, ef það er vel þurrkað. Hægt er að taka gamalt krydd út úr 

eldhússkápnum og nota það sem skraut. Einnig má nota nánast allt lífrænt, en það 

verður að vera vel þurrt og ekki of þykkt. 

 

Annað: 

Kanta má skreyta með því að klippa eða rífa þunnar fíberplötur og leggja bútana 

undir glerið. Formið kemur fram í glerinu.  
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Gifsafganga frá mótagerð má mylja niður og nota undir, en þá kemur fallegt 

mynstur. Ef þessa aðferð á að nota á kökudiska eða matardiska má kurlið ekki vera of 

gróft, því þá verður erfitt að skera á disknum vegna ójafnanna sem myndast eftir kurlið. 

Glerið má leggja á víxl hvert ofan á annað. Gaman er að skera gler í ræmur og 

leggja í kross og mynda þannig net úr gleri. Hugmyndaflugið og tilraunir gera fleygt 

manni langt áfram í glerlistinni, svo það er um að gera að prófa sem flest. 

Vettvangsferðir geta líka nýst vel í kennslu sem þessari. Nemendur geta safnað 

efnivið úr sínu nánasta umhverfi og lært að nýta það sem náttúran gefur okkur. Einnig 

er hægt að nýta margt annað t.d. ryðgað járn sem hægt er að mylja og setja á milli 

glerja.  
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12.  Verkefnabanki  

  

Litlar myndir 
 

Megintilgangur: Að æfa 

skrautgerð og gera tilraunir. 

 

Efni:  Olía, lím og skraut (ofan á eða á milli). Gler af öllum þykktum -  fer eftir 

smekk.  

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, glerflögur, fíber og seperator .  

             

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 3. – 4. mm 

þykkt gler undir og 2. mm gler yfir. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir 

verkefnum. Bæta þarf 3. mm við vegna glerskerans. 

3. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint. 

4. Skreytið að vild. 

5. Hlutunum er raðað á ceraform plötu sem er búið er að dufta með seperator. Einnig 

má raða beint í ofninn. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólahring. 

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Servíettuhringir 
 
Megintilgangur: Að æfa 

hugmyndaflugið, hanna mynstur og 

festa saman gler. 

 

Efni:  Efnið sem notað er í þessa servéttuhringi er rúðugler 3. mm þykkt.  

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, fíberplötur, ceraformplata og seperator. 

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig servíettuhringirnir eiga að líta út. 

2.  Hægt er að nota aðrar þykktir. 

3. Best er að skera 3 cm langar lengjur og búta þær síðan í 5 cm og 8 cm lengjur. Bæta 

þarf 3 mm við vegna glerskerans. 

4. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint.  

5. Botnunum raðað á ceraform plötu sem er búið er að dufta með seperator. 

6. Fíberplata sem er sporöskjulaga er sett ofan á. 

7. Fíberplatan er duftuð með seperator 

8. 8 cm lengjurnar eru settar ofan á fíberplötunar, en þær eru síðan skreyttar með 

brotum úr sama gleri. Gott er að líma brotin, svo þau haldist á sínum stað (límið 

hverfur við bræðslu). 

9. Servíettuhringirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring. 

10. Skola þarf servíettuhringina þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti. 

11. Nú er bara að setja servíettu í hringinn. 
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Hálsmen  
 

Megintilgangur: Að æfa 

hugmyndaflugið og hanna 

nytjahluti.  

 

Efni:  Efnið sem hægt er að nota 

er af öllum þykktum, fer eftir smekk. Olía, lím og skraut fer einnig eftir smekk. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, skrautefni, fíber og seperator .  

            

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 3. – 4..mm 

þykkt gler undir og 2. mm gler yfir í hálsmen. Munið að setja filter þar sem 

menið á að vera. 

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir verkefnum. Bæta þarf 3 mm við vegna 

glerskerans. 

4. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint.   

5. Skreytið að vild. 

6. Hlutunum  raðað á ceraform plötu, sem er búið að dufta með seperator. Einnig 

má raða beint í ofninn. 

7. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.           

8. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti. 
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Glasamottur 
 

Megintilgangur: Að tengja 

umhverfið við listina. Gott er að 

gera skissur að myndum í 

vettvangsferðum. 

 

Efni:  Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olíu, 

lím og skraut má nota að vild. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, glerflögur, fíber og seperator.  

            

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 3. – 4. mm 

þykkt gler, bæði að ofan og neðan.  

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir verkefnum. Bæta þarf 3 mm við vegna 

glerskerans. 

4. Skreytið neðri plötuna og setið hina ofan á. 

5. Hlutunum er raðað á ceraform plötu, sem er búið er að dufta með seperator. 

Einnig má raða beint í ofninn. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.           

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Myndarammi 
 

Megintilgangur: Að æfa sjálfstæð 

vinnubrögð og mismunandi aðferðir 

við skreytingu. 

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím 

er skreytt að smekk hvers og eins. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, mót og seperator.  

             

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm 

þykkt gler. 

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir mótunum. Bæta þarf 3 mm við vegna 

glerskerans. 

4. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint.    

5. Gott er að bera glerið upp að útfjólubláu ljósi til að sjá hvor hliðin á að snúa 

upp.  

6. Mótið duftað og glerið lagt ofan á 

7. Skreytið eftir smekk 

8. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

9. Skola þarf alla hluti  þegar þeir koma út úr ofninum því þeir eru allir í dufti.  
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Kertastjaki 
 

Megintilgangur: Að æfa 

hugmyndaflugið og að hanna 

nytjahluti.  

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím 

og skrautmunir. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, mót og seperator .  

             

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm 

þykkt gler í diska fyrir kerti.  

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir mótunum.  

4. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint.   

5. Mótið duftað og glerið lagt ofan á 

6. Skreytið eftir smekk 

7. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

8. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Kertastjaki 
 

Megintilgangur:  Að æfa hönnun 

og nýsköpun 

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er 

af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím og skrautmunir. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, mót og seperator .  

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm 

þykkt gler í diska fyrir kerti   

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir mótunum.  

4. Mótið duftað og glerið lagt ofan á 

5. Skreytið eftir smekk 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Jólasveinn og 
jólatré 
 

 

Megintilgangur: Að tengja 

skólastarfið saman við árstíðir 

og hátíðahöld. 

 

Efni: Efnið sem hægt er að 

nota er af öllum þykktum, en 

það fer eftir smekk. Vír, olía, lím og skrautefni. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir og réttskeið.  

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 5. – 6. mm 

þykkt gler.  

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir. Gott er að gera skapalón úr pappír, ef það á að 

gera fleiri en einn engil eins. 

4. Gott er að bera glerið upp að útfjólubláu ljósi til að sjá hvor hliðin á að snúa 

upp. 

5. Skreytið að vild og notið hugmyndaflugið.  

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn.   

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Stjörnur 
 

Megintilgangur: Að æfa 

hugmyndaflugið og að hanna 

nytjahluti.  

 

Efni:  Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Vír, olía, 

lím og síðan er skreytt eftir smekk. 

 

Áhöld:  Glerskeri, tangir og réttskeið.  

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 4. – 6. mm 

þykkt gler.  

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir. Gott er að gera skapalón úr pappír, ef það á að 

gera fleiri en einn hlut eins.  

4. Gott er að bera glerið upp að útfjólubláu ljósi til að sjá hvor hliðin á að snúa upp 

5. Skreytið að vild. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Pöddur 
 

Megintilgangur: Samþætting 

námsgreina t.d. náttúrufræði. 

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er 

af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Vír, olía, lím og skraut. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir og réttskeið.  

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 2. x 3. mm 

gler ef það á að setja skraut á milli, en 5. – 6. mm þykkt gler ef það á að vera 

einfalt. 

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir. Gott er að gera skapalón úr pappír, ef það á að 

gera fleiri en eina pöddu eins.  

4. Gott er að bera glerið upp að útfjólubláu ljósi til að sjá hvor hliðin á að snúa 

upp.  

5. Neðra glerið er skreytt og vírinn límdur á sinn stað. Efra glerið er lagt ofan á. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring. 

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  

 

 

 
 
 
 
 



KHI                                                                                                       Hönnun glerhluta 

52 
 

Engill 
 
Megintilgangur: Að kenna 

mismunandi aðferðir. Englar eru til 

í mismunandi myndum. 

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er 

af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Vír, olía, lím og skrautmunir 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir og réttskeið. 

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 5. – 6. mm 

þykkt gler.  

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir. Gott er að gera skapalón úr pappír, ef það á að 

gera fleiri en einn engil eins.  

4. Skreytið að vild. 

5. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

6. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Glermotta undir 
hnífapör  

 
Megintilgangur: Að æfa 

hugmyndaflugið og að hanna 

nytjahluti.  

 

Efni:  Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, fer eftir smekk. Olía, lím og 

skraut. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir og réttskeið. 

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6 mm 

þykkt gler ef það á að vera einfalt með skrauti ofan á, en 2. x 3. mm gler, ef það 

á að vera skraut á milli glerja. 

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir.  

4. Nota skal glerskera og réttskeið til að geta skorið beint.   

5. Skreytt er að vild. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Matarstell og föt  

undir mat 
 

Megintilgangur:  Fagurfræði, hönnun og  

nýsköpun, 

 

Efni:  Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím 

og skraut er einnig notað eftir smekk hvers og eins. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, mót, fíber og seperator .  

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig  hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm 

þykkt gler í diska og föt.   

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir mótunum.  

4. Gott er að bera glerið upp að útfjólubláu ljósi til að sjá hvor hliðin á að snúa 

upp.  

5. Fíber er raðaður á mótin sem á að nota og glerið lagt ofan á. 

6. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

7. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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Skál 
 

Megintilgangur: Að hanna 

nytjahluti.  

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er 

af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím og skraut. 

 

Áhöld: Hringskeri, spýta eða pensill, glerskeri, tangir, mót og sperator. 

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm gler 

í skálar (ef glerið á að vera einfalt, en tvö 3. mm ef það á að nota eitthvað á 

milli glerja). 

3.  Mæla þar mótið, en gott er að draga 3 cm af því glerið teygist við bræðslu. 

4. Hringskerinn er stilltur í rétta lengd og sogaður fastur á glerið, en síðan er 

skorið. 

5. Gott er að hafa mjúkt undir glerinu. 

6. Þegar skurði er lokið, er plötunni snúið við og pensill eða tréskaft notað til að 

þrýsta hringnum niður að mjúka yfirborðinu, en við það ætti skurðurinn að 

opnast. Það þarf að nota nokkuð átak í þetta. 

7. Skera þarf frá hring út að brún glersins á ca. fjórum stöðum með glerskera og 

barið létt undir skurðinn með skaftinu á glerskeranum, en við þetta ætti 

hringurinn að losna. 

8. Glerið er skreytt við hæfi og sett ofan á mótið ( sem er skál á hvolfi). 

9. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   
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Kertastjakar 
 
 

Megintilgangur:  Að æfa 

hugmyndaflugið og að hanna 

nytjahluti.  

 

Efni: Efnið sem hægt er að nota er af öllum þykktum, en það fer eftir smekk. Olía, lím 

og skraut. 

 

Áhöld: Glerskeri, tangir, réttskeið, mót, fíber og seperator.  

             

 

Vinnuferli: 

1. Byrjað er á því að ákveða hvernig hluturinn eigi að líta út. 

2. Ákveða verður þykkt eftir því hvað er verið að gera. Gott er að nota 6. mm 

þykkt gler í flesta hluti sem eiga að vera með einfalt gler.   

3. Skerið glerið í hæfilegar stærðir eftir mótunum.  

4. Mótið er gifs sem er búið er að þorna í plastmáli. Fíber er settur ofan á mótið og 

síðan er glerið lagt þar ofan á, en með því kemur sléttur botn í kertastjakana í 

stað kringlótts 

5. Hlutirnir eru settir í glerbrennsluofn í sólarhring.   

6. Skola þarf alla hluti þegar þeir koma út úr ofninum, því þeir eru allir í dufti.  
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