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1   Inngangur	  	  

Lokaverkefni	  höfundar	  samanstendur	  af	  verkefnasafni	  og	  greinagerð	  til	  B.Ed.	  gráðu	  í	  
grunnskólakennarafræði	  við	  Háskóla	  Íslands.	  Verkefnasafn	  þetta	  inniheldur	  8	  
kennsluverkefni	  ætluð	  unglingastigi	  grunnskóla	  í	  hönnun	  og	  smíði.	  Áhersla	  
smíðaverkefnanna	  er	  lögð	  á	  nytjahönnun	  með	  fagurfræðilegu	  ívafi.	  	  	  

Hugmyndin	  að	  verkefnunum	  varð	  til	  eftir	  vettvangsnám	  með	  unglingastigi	  en	  höfundur	  

varð	  var	  við	  að	  ekki	  er	  mikið	  um	  verkefni	  ætluð	  unglingum.	  Eftir	  að	  nemendur	  hafa	  lokið	  

8.bekk	  er	  skyldumætingu	  þeirra	  í	  hönnun	  og	  smíði	  lokið	  og	  áhuginn	  hjá	  einhverjum	  þeirra	  

minnkar.	  Með	  því	  að	  búa	  til	  skemmtileg	  og	  flott	  verkefni	  fyrir	  nemendur	  verður	  áhuginn	  

vonandi	  meiri	  og	  nemendur	  kjósa	  í	  auknu	  mæli	  að	  velja	  smíði	  sem	  valfag	  þurfa	  ekki	  að	  hugsa	  

sig	  tvisvar	  um	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  velja	  valfag	  fyrir	  9.og	  10.bekk.	  Hugmyndin	  að	  

Herberginu	  mínu	  varð	  þá	  til	  þar	  sem	  verkefnin	  eru	  öll	  tilvalin	  í	  nútíma	  unglingaherbergi	  sem	  

nemendur	  geta	  hannað	  og	  smíðað	  sjálf.	  
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2   Um	  verkefnasafnið	  	  

Í	  verkefnasafni	  þessu	  má	  finna	  leiðbeiningar	  fyrir	  kennara	  hvað	  varðar	  undirbúning,	  
innlagnir,	  verklýsingar,	  námsmat	  og	  fleira.	  	  

Verkefnasafnið	  inniheldur	  8	  verkefni	  sniðin	  fyrir	  unglingastig.	  Verkefnin	  eiga	  það	  

sameiginlegt	  að	  vera	  partur	  af	  nútíma	  unglingaherbergi	  og	  eru	  bæði	  til	  notkunar	  og	  skrauts.	  

Nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  þjálfa	  ýmis	  hæfniviðmið	  eins	  og	  að	  kynnast	  ólíkum	  

verkfærum,	  vinna	  með	  fjölbreytt	  efni	  og	  hanna	  og	  útfæra	  á	  sinn	  eigin	  hátt.	  	  

Undir	  hverju	  verkefni	  eru	  leiðbeiningar	  fyrir	  kennara	  þar	  sem	  sem	  farið	  er	  yfir	  

hæfniviðmið	  verkefnisins,	  innlagnir,	  verkfæri	  og	  efni,	  undirbúning	  kennara,	  vinnuferli	  og	  

námsmat.	  	  

2.1   Innlagnir	  

Þegar	  ný	  verkefni	  eru	  lögð	  inn	  hjá	  nemendum	  er	  mikilvægt	  að	  vekja	  áhuga	  hjá	  nemendum.	  

Í	  þessu	  verkefnasafni	  fylgja	  tillögur	  að	  innlögn	  með	  hverju	  verkefni	  en	  hafa	  skal	  í	  huga	  að	  
engin	  ein	  aðferð	  er	  sú	  rétta.	  Það	  er	  undir	  kennaranum	  komið	  að	  finna	  sína	  leið	  til	  þess	  að	  
vekja	  áhuga	  hjá	  nemendum	  hverju	  sinni.	  	  

Mismunandi	  skoðanir	  eru	  á	  því	  hvort	  sýna	  eigi	  nemendum	  fyrirmynd	  af	  verkefni	  eða	  ekki	  

en	  það	  er	  að	  sjálfsögðu	  val	  kennarans.	  Höfundur	  velur	  þó	  að	  sýna	  fyrirmynd	  þar	  sem	  erfitt	  

gæti	  verið	  að	  lýsa	  verkefninu	  á	  annan	  hátt	  en	  með	  fyrirmynd.	  Upplifun	  höfundar	  er	  sú	  að	  þó	  

svo	  að	  nemendur	  sjái	  verkefnið	  hjá	  kennara	  áður	  en	  vinna	  hefst	  stoppi	  það	  ekki	  

sköpunargleði	  nemandans.	  	  

2.2   Vinnuferli	  	  

Vinnuferlið	  eða	  verklýsingin	  er	  sett	  upp	  í	  nokkrum	  skrefum.	  Vissulega	  er	  hægt	  að	  vinna	  
verkefnin	  á	  annan	  hátt	  og	  taka	  önnur	  skref.	  Vinnuferlinu	  er	  auðveldlega	  hægt	  að	  breyta	  og	  
því	  er	  nemendum	  og	  kennara	  frjálst	  að	  útfæra	  verkefnin	  að	  sýnu	  höfði.	  Verklýsingin	  er	  
eingöngu	  tillaga	  höfundar	  og	  eru	  nemendur	  hvattir	  til	  þess	  að	  koma	  með	  nýjar	  hugmyndir,	  
betrumbæta	  og	  breyta.	  

2.3   Efni	  og	  verkfæri	  

Í	  hverju	  verkefni	  eru	  talin	  upp	  þau	  verkfæri	  og	  það	  efni	  sem	  þarf	  til	  þess	  að	  vinna	  verkefnið.	  
Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  er	  hægt	  að	  útfæra	  verkefnin	  á	  margskonar	  hátt	  og	  því	  geta	  
verkfæri	  og	  efniviður	  verið	  breytileg	  og	  tilvalið	  er	  að	  prófa	  að	  nota	  mismunandi	  efnivið	  í	  
verkefnin.	  	  
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Það	  er	  upplifun	  höfundar	  að	  nemendur	  eru	  fljótir	  að	  gleyma	  heitinu	  á	  verkfærunum	  og	  

efniviðnum	  og	  því	  er	  tilvalið	  fyrir	  kennara	  að	  taka	  stutta	  upprifjum	  á	  þeim	  þegar	  byrjað	  er	  á	  

nýju	  verkefni.	  	  	  

2.4   Undirbúningur	  fyrir	  kennslu	  	  

Til	  þess	  að	  kennslustundin	  gangi	  sem	  best	  þarf	  kennari	  að	  vera	  vel	  undirbúinn	  fyrir	  kennslu.	  
Kennari	  þarf	  að	  huga	  að	  ýmsu	  fyrirfram	  svo	  allt	  gangi	  smurt	  fyrir	  sig.	  Það	  helsta	  er	  að	  eiga	  
það	  efni	  og	  þau	  verkfæri	  sem	  nota	  þarf	  í	  hverju	  verkefni.	  Gott	  er	  að	  vera	  tilbúin	  með	  til	  
dæmis	  renninga	  í	  ákveðinni	  stærð	  þegar	  við	  á,	  til	  þess	  að	  auðvelda	  nemendum	  og	  flýta	  fyrir.	  	  

	   Með	  hverju	  kennsluverkefni	  fylgja	  nokkur	  atriði	  sem	  geta	  hjálpað	  kennaranum	  að	  
undirbúa	  verkefnið	  fyrir	  hverja	  kennslustund.	  	  	  
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3   Námsmat	  	  

Til	  þess	  að	  meta	  frammistöðu	  nemenda	  er	  notast	  við	  námsmat	  bæði	  í	  formi	  sjálfsmats	  
nemenda	  og	  símats	  kennara.	  Þegar	  nemendur	  eru	  metnir	  er	  mikilvægt	  að	  nota	  gátlista	  eða	  
matskvarða	  sem	  meta	  hæfni	  nemenda	  og	  gæði	  afurðar	  þeirra.	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  meta	  ferlið	  í	  heild	  sinni	  en	  ekki	  einungis	  lokaafurð	  nemandans	  en	  aðrir	  
þættir	  eins	  og	  áhugi,	  umgengni,	  virðing	  og	  virkni	  skipta	  miklu	  máli.	  Með	  sjálfsmati	  nemenda	  
fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  þess	  að	  meta	  hvað	  þeim	  fannst	  ganga	  vel	  og	  hvað	  hefði	  mátt	  betur	  
fara.	  

Þegar	  nemendur	  eru	  metnir	  þarf	  að	  skoða	  hvort	  þeir	  séu	  að	  standast	  þau	  viðmið	  sem	  
Aðalnámskrá	  (2013)	  setur	  fyrir	  í	  hæfniviðmiðum.	  	  

Námsmat	  er	  tól	  fyrir	  bæði	  nemendur	  og	  kennara	  til	  þess	  að	  sjá	  hvað	  vel	  gengur	  og	  
hvað	  megi	  bæta	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  námsmat	  sé	  nýtt	  til	  góðs	  og	  hjálpi	  frekar	  en	  dragi	  
úr	  nemendum.	  	  	  

	  

Dæmi	  um	  símat	  kennara	  	  

Nafn	  nemanda:	   	  

Bekkur:	   	  

Verkefni:	   	  

	  

	   	   	   	   	   C	   	   	   B	   	   	   A	  

Nemandi	  vinnur	  vel	  í	  

tíma.	  

	   	   	  

Nemandi	  er	  skapandi	  

og	  sýnir	  frumkvæði.	  

	   	   	  

Nemandi	  fer	  eftir	  

fyrirmælum	  kennara.	  

	   	   	  

Nemandi	  gengur	  vel	  

um.	  
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Nemandi	  vandar	  sig	  og	  

klárar	  verkefnið.	  	  

	   	   	  

Nemandi	  er	  sjálfstæður	  

í	  vinnu.	  

	   	   	  

Heildareinkunn.	   	   	   	  

	  

	  

Annað:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dæmi	  um	  sjálfsmat	  nemanda	  

	  

Nafn:	   	  

Bekkur:	   	  

Verkefni:	   	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  C	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  B	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  

Ertu	  

vinnusöm/samur?	  

	   	   	  

Ertu	  skapandi	  og	  

með	  frumkvæði?	  

	   	   	  

Ertu	  vandvirk/ur?	   	   	   	  

Ertu	  sjálfstæð/ur?	   	   	   	  
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Ferðu	  eftir	  

fyrirmælum	  

kennara?	  

	   	   	  

Gefðu	  þér	  einkunn	  

fyrir	  verkefnið.	  

	   	   	  

	  

Hvað	  lærðir	  þú	  við	  gerð	  verkefnisins?	  

	  

	  

	  

	  

Ertu	  ánægð/ur	  með	  verkefnið	  þitt?	  Hvað	  fór	  vel?	  Hvað	  hefði	  mátt	  betur	  fara?	  
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4   Um	  hönnun	  og	  hönnunarferlið	  

Áður	  en	  nemendur	  byrja	  að	  smíða	  þurfa	  þeir	  að	  hanna	  hlutinn	  sinn.	  Þá	  fara	  nemendur	  í	  
gegnum	  ferli	  sem	  skiptist	  í	  nokkra	  flokka	  (Finney,	  Chapman	  og	  Horsler,	  2004).	  Flokkarnir	  eru	  
fjórir	  talsins	  en	  þeir	  eru:	  

•   Upphafspunktur	  

•   Að	  búa	  til	  hönnunartillögu	  

•   Áætlanir	  og	  framkvæmd	  

•   Mat	  

4.1   Upphafspunktur	  

Hægt	  er	  að	  byrja	  hönnunarvinnuna	  á	  marga	  vegu	  en	  sem	  dæmi	  má	  nefna	  er	  hægt	  að	  vinna	  
undir	  forskrift	  og	  þá	  þurfa	  nemendur	  að	  búa	  til	  eitthvað	  sem	  beðið	  er	  um.	  	  

Nemendur	  geta	  fengið	  ákveðið	  samhengi	  eða	  aðstæður	  sem	  þeir	  þurfa	  að	  vinna	  út	  frá.	  
Þá	  er	  til	  dæmis	  um	  ákveðið	  viðfangsefni	  að	  ræða	  sem	  nemendur	  ræða	  saman	  um	  og	  hanna	  
sem	  leysir	  vandann.	  

Annað	  dæmi	  um	  upphafspunkt	  er	  að	  spá	  í	  þörfum	  fólks,	  en	  það	  kallast	  þarfagreining.	  
Allir	  hafa	  sínar	  þarfir	  en	  sem	  dæmi	  má	  nefna	  hafa	  hreyfihamlaðir	  sérþarfir	  er	  tengjast	  vinnu	  
eða	  öðrum	  aðstæðum.	  Hönnunarvinna	  getur	  því	  byrjað	  með	  því	  að	  greina	  þarfir	  fólks	  eins	  og	  
til	  dæmis	  hreyfihömlun.	  	  

Stór	  hluti	  hönnunar	  sem	  fer	  fram	  í	  nútímaiðnaði	  felur	  í	  sér	  að	  skoða	  þær	  vörur	  sem	  til	  
eru.	  Þá	  er	  gerð	  nákvæm	  athugun	  á	  vörunni	  og	  virkni	  hennar	  og	  tilgangur	  skoðaður.	  Athugað	  
er	  hvort	  hægt	  sé	  að	  bæta	  vöruna	  eða	  jafnvel	  leysa	  verkefnið	  á	  annan	  hátt.	  	  

4.2   Að	  búa	  til	  hönnunartillögu	  

Margskonar	  leiðir	  er	  hægt	  að	  fara	  þegar	  unnið	  er	  að	  hönnunartillögu.	  Það	  þarf	  að	  skoða	  og	  
kynnast	  viðfangsefninu	  eða	  vörunni	  vel	  og	  er	  það	  gert	  með	  rannsókn.	  

	  Þegar	  unnið	  er	  í	  hóp	  er	  góð	  aðferð	  að	  byrja	  á	  svo	  kallaðri	  þankahríð,	  þá	  eru	  meðal	  annars	  
allar	  hugmyndir	  hópsins	  sem	  tengjast	  umfjöllunarefninu	  skráðar	  niður.	  	  

Hugsa	  þarf	  út	  í	  allt	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  rannsókn	  viðfangsefnisins.	  Huga	  þarf	  m.a.	  að	  tíma,	  
kosnaði,	  stærð,	  útliti	  og	  mörgu	  fleira	  sem	  kemur	  að	  vörunni.	  Þetta	  kallast	  skorður	  og	  skiptir	  
miklu	  máli	  þegar	  kemur	  að	  útkomu	  vöru.	  	  

Næst	  þarf	  að	  setja	  niður	  skilyrðin	  sem	  varan	  þarf	  að	  uppfylla	  eins	  og	  á	  varan	  að	  vera,	  
hættulaus,	  ódýr,	  falleg	  og	  svo	  framvegis.	  Þá	  er	  hægt	  að	  búa	  til	  verkramma	  og	  verkefninu	  er	  
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lýst	  í	  þeim	  skilyrðum	  sem	  óskað	  er	  eftir.	  En	  þessi	  lýsing	  er	  mikilvægur	  þáttur	  
hönnunarvinnunnar	  en	  hún	  er	  einskonar	  gátlisti.	  	  

Þegar	  búið	  er	  að	  vinna	  verklýsinguna	  er	  (næst	  farið	  í	  að	  …)næsta	  mál	  á	  dagskrá	  að	  
..hugleiða	  hugmyndir	  eða	  lausnir.	  Flestir	  hönnuðir	  fá	  hugmyndir	  sýnar	  úr	  ýmsum	  áttum	  og	  
geta	  þær	  komið	  hvar	  sem	  er.	  Það	  er	  erfitt	  að	  búa	  til	  eitthvað	  sem	  er	  alveg	  nýtt	  og	  þessvegna	  
leita	  hönnuðir	  í	  innblástur	  frá	  öðrum	  vörum	  sem	  til	  eru.	  	  

Þær	  teikningar	  sem	  gerðar	  eru	  í	  hönnunarferlinu	  kallast	  tækniteiknun	  og	  er	  mikilvægur	  
partur	  af	  hönnun.	  Teikningarnar	  af	  hönnuninni	  eiga	  að	  útskýra	  hugmyndina	  að	  vörunni	  og	  
hugsunina	  á	  bakvið	  hana.	  Útkoma	  hlutarins	  er	  sýnd	  með	  tækniteiknun	  ásamt	  fyrirmælum	  og	  
lýsingu	  á	  því	  hvað	  gera	  skal.	  

Hugmyndir	  þurfa	  að	  koma	  eins	  fljótt	  á	  blað	  og	  hægt	  er	  en	  þær	  þurfa	  ekki	  að	  vera	  
fullkomnar	  en	  hægt	  er	  að	  laga	  og	  breyta	  seinna	  en	  slíkar	  skissur	  kallast	  drög.	  Þegar	  búið	  er	  að	  
draga	  upp	  skissur	  með	  blýanti	  má	  fara	  að	  bæta	  við	  litum	  á	  þær	  til	  þess	  að	  draga	  athygli	  að	  
hlutum	  teikningarinnnar	  og	  gera	  vöruna	  raunverulegri.	  	  

Þegar	  hugmyndir	  eru	  komnar	  á	  blað	  er	  hægt	  að	  velja	  þá	  hugmynd	  sem	  talið	  er	  að	  komi	  
best	  út	  og	  vilji	  er	  fyrir	  því	  að	  þróa	  áfram.	  Meta	  þarf	  allar	  þær	  hugmyndir	  sem	  komu	  fram	  en	  
matið	  er	  mjög	  mikilvægur	  partur	  í	  hönnunarferlinu.	  	  

4.3   Áætlanir	  og	  framkvæmd	  

Að	  mörgu	  þarf	  að	  hyggja	  þegar	  þróa	  á	  tiltekna	  hugmynd.	  Varan	  sem	  hanna	  á	  verður	  að	  
uppfylla	  þau	  skilyrði	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  lýsingunni.	  Hugleiða	  þarf	  stærð,	  lögun,	  efnivið	  og	  
útlit	  hlutarins.	  Í	  hönnun	  er	  stefnt	  að	  því	  að	  gera	  vörurnar	  eins	  fallegar	  og	  hægt	  er	  en	  þeir	  
eiginleikar	  sem	  gera	  hluti	  fallega	  flokkast	  undir	  fagurfræði.	  	  

Líkön	  segja	  til	  um	  hvernig	  varan	  mun	  líta	  út.	  Tvær	  aðferðir	  eru	  notaðar	  til	  þess	  að	  búa	  til	  
líkön	  í	  hönnun	  og	  tæknimennt,	  í	  tvívídd	  og	  þrívídd.	  Tvívíddarlíkön	  eru	  oftast	  búin	  til	  af	  
rafrásarkerfum	  eða	  gangvirkjum.	  Þrívíddarlíkön	  eru	  gagnleg	  þegar	  þróa	  eða	  prófa	  á	  
hugmyndir	  og	  gefa	  góða	  hugmynd	  um	  stærð	  og	  lögun	  lokaafurðarinnar.	  	  

Þegar	  hanna	  á	  vöru	  þarf	  að	  búa	  til	  áætlun	  en	  áætlanagerð	  er	  hægt	  að	  skipta	  í	  
framleiðsluáætlun,	  efnisáætlun	  og	  verkáætlun.	  Í	  framleiðsluáætlun	  eru	  notaðar	  
vinnuteikningar	  sem	  segja	  til	  um	  hvernig	  búa	  skal	  til	  vöru.	  Efnisáætlun	  er	  listi	  sem	  þau	  efni	  
sem	  þarf	  að	  nota	  eru	  talin	  upp.	  Verkáætlun	  segir	  til	  um	  hvernig	  búa	  á	  til	  vöruna	  áður	  en	  
byrjað	  er.	  	  

Þegar	  búið	  er	  að	  gera	  allar	  áætlanir	  er	  komið	  að	  því	  að	  hrinda	  hugmyndinni	  að	  vörunni	  í	  
framkvæmd.	  Framleiðslustigið	  er	  líklega	  skemmtilegasti	  parturinn	  í	  þessu	  öllu	  saman	  en	  þá	  
er	  hægt	  að	  hefjast	  handa	  og	  byrja	  að	  búa	  vöruna	  til.	  
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4.4   Mat	  

Það	  er	  bæði	  mikilvægt	  og	  eðlilegt	  að	  meta	  hönnunina,	  en	  oftar	  en	  ekki	  er	  hægt	  að	  bæta	  
vöruna.	  Þegar	  meta	  á	  fullunna	  vöru	  þarf	  að	  hafa	  eitthvað	  til	  viðmiðunar.	  Þá	  er	  hægt	  að	  fara	  
yfir	  verklýsinguna	  og	  skoða	  hvort	  að	  öll	  skilyrðin	  sem	  talin	  voru	  upp	  standist	  kröfur.	  	  

Bæting	  vörunnar	  getur	  verið	  lítil	  eins	  og	  litaval	  en	  þegar	  vara	  er	  fullunnin	  er	  gott	  að	  gefa	  
sér	  smá	  tíma	  til	  þess	  að	  bæta	  ef	  þörf	  er	  á	  en	  hluti	  af	  matsvinnu	  er	  að	  prófa	  hönnunina.	  

Þegar	  prófa	  á	  vöru	  er	  hægt	  að	  láta	  þá	  sem	  munu	  nota	  vöruna	  prófa	  hana.	  Önnur	  aðferð	  
til	  að	  meta	  vöru	  er	  að	  nota	  hana	  í	  þeim	  tilgangi	  sem	  henni	  er	  ætlaður	  og	  kallast	  vöruprófun.	  
Slíkar	  vörur	  kallast	  frumgerðir	  og	  eru	  hannaðar	  með	  þeim	  tilgangi	  að	  finna	  galla	  áður	  er	  farið	  
er	  í	  fjöldaframleiðslu.	  

Öryggisprófun	  er	  afar	  mikilvæg	  en	  varan	  þarf	  að	  vera	  hættulaus.	  Í	  Evrópu	  þurfa	  vörur	  að	  
standast	  staðla	  sem	  kallast	  CE-‐merki	  en	  þessi	  Evrópustaðall	  tryggir	  að	  vörur	  séu	  öruggar	  og	  
þá	  sérstaklega	  ef	  þær	  eru	  ætlaðar	  ungum	  börnum.	  	  
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5   Verkefnasafn	  
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5.1   Ljósabox	  

	  

Innlögn:	  	  

Í	  þessu	  verkefni	  búið	  þið	  til	  ykkar	  eigið	  ljósabox.	  Myndin	  á	  boxinu	  er	  ykkar	  hönnun	  svo	  
verkefnið	  býður	  upp	  á	  allskonar	  útfærslur.	  Hægt	  er	  að	  gera	  til	  dæmis	  nafnið	  ykkar,	  bókstaf,	  
íþróttamerki,	  stjörnumerki,	  munstur,	  myndir,	  dagsetningu	  og	  margt	  fleira.	  Þið	  ráðið	  
stærðinni	  á	  plötunni	  ykkar	  en	  ekki	  er	  æskilegt	  að	  ljósið	  sé	  mikið	  stærra	  en	  A4	  blað.	  Þið	  
útfærið	  ykkar	  mynd	  á	  viðarplötuna,	  en	  þið	  megið	  bora	  göt	  á	  plötuna	  eða	  saga	  út	  ykkar	  mynd.	  
Pússið	  plötuna,	  málið	  og	  skreytið.	  	  

Þegar	  ramminn	  og	  myndin	  er	  tilbúin	  er	  komið	  að	  því	  að	  setja	  litlar	  seríur	  eða	  díóður	  
aftan	  á	  myndina	  svo	  það	  komi	  ljós.	  Það	  gerum	  við	  með	  því	  að	  líma	  tvær	  ræmur	  af	  koparfólíu	  
og	  lóðum	  svo	  díóðurnar	  saman	  við.	  Mikilvægt	  er	  að	  passa	  að	  plúsinn	  fari	  alltaf	  á	  sömu	  
kóparfóliuna	  og	  mínusinn	  alltaf	  á	  hina.	  Til	  þess	  að	  díóðurnar	  lýsi	  upp	  lóðum	  við	  batteríshólk	  
við	  koparfólíuna	  og	  þannig	  myndast	  ljós	  ef	  allt	  er	  tengt	  rétt	  saman.	  Það	  er	  virkilega	  
skemmtilegt	  að	  lóða	  og	  læra	  betur	  hvernig	  rafmagn	  virkar.	  Boxið	  er	  hægt	  að	  nota	  sem	  lampa	  
eða	  sem	  skraut	  í	  herberginu	  ykkar.	  	  

	  

Hæfniviðmið:	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  framkvæmt	  flóknari	  samsetningu,	  s.s.	  samlímingu,	  töppun	  og	  skrúfun	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  út	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  
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•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  	  

Kennari	  þarf	  að	  vera	  búin	  að	  saga	  4mm	  breiða	  rauf	  í	  ramman	  þar	  svo	  að	  myndin	  passi	  í.	  Gott	  
er	  að	  vera	  með	  tilbúin	  blöð	  í	  hámarksstærð	  fyrir	  nemendur	  til	  að	  teikna	  á.	  Hafa	  tilbúnar	  mdf	  
eða	  krossviðs	  lengjur.	  Miða	  við	  að	  nemendur	  noti	  ekki	  fleiri	  en	  5-‐7	  díóður	  á	  mann.	  	  

	  

Efni:	   Verkfæri:	  

•   4mm	  mdf	  plata	  eða	  krossviðarplata	  

•   Fura	  

•   Málning	  

•   Kóparfólía	  með	  lími	  (notað	  í	  
tiffanys)	  

•   Díóður	  

•   Lóðtin	  

•   Batteríhólkur	  

•   Vír	  ef	  þarf	  að	  tengja	  

•   Þunnir	  trélistar	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•   Bakkasög	  

•   Pensill	  

•   Bor	  

•   Lóðbolti	  

•   Laufsög	  eða	  tifsög	  

•   Sandpappír	  

•   Vinkyll	  

•   Blýantur	  

•   Þvinga	  

•   Útsögunarklauf	  	  

•   Síll	  

•   Hamar	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  	  

•   Lakk	  

Vinnuferli:	  

•   Byrjað	  er	  á	  því	  að	  hanna	  myndina	  framan	  á	  ljósinu	  á	  blað.	  

•   Næst	  er	  stærð	  krossviðs	  eða	  mdf	  plötu	  ákveðin.	  
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•   Platan	  er	  söguð	  út	  með	  laufsög	  eða	  tifsög.	  

•   Myndin	  er	  yfirfærð	  á	  plötuna	  og	  mælt	  er	  fyrir	  götunum	  ef	  það	  á	  að	  bora,	  annars	  er	  
mælt	  fyrir	  útsögun.	  	  

•   Ef	  það	  á	  að	  bora	  þarf	  að	  merkja	  áður	  með	  síl	  og	  hamri.	  	  

•   Næst	  er	  myndin	  söguð	  út	  eða	  boruð	  með	  bor.	  Stærðin	  á	  bor	  er	  frjáls	  en	  passa	  þarf	  að	  
hæfilegt	  bil	  sé	  á	  milli	  gata.	  	  

•   Áður	  er	  mælt	  er	  fyrir	  rammanum	  er	  kennari	  búin	  að	  saga	  út	  ílanga	  rauf	  sem	  er	  nógu	  
stór	  fyrir	  4mm	  plötu.	  

•   Næst	  er	  mælt	  fyrir	  rammanum,	  og	  hann	  sagaður	  út	  með	  bakkasög	  til	  þess	  að	  
ramminn	  passi	  saman.	  Gera	  þarf	  ráð	  fyrir	  að	  platan	  passi	  inn	  í	  raufina	  svo	  mæla	  þarf	  
með	  henni.	  Tvær	  hliðar	  rammans	  koma	  yfir	  hinar	  hliðarnar	  svo	  þessi	  partur	  getur	  
verið	  vandasamur.	  	  

•   Næst	  er	  platan	  máluð.	  	  

•   Á	  meðan	  platan	  þornar	  er	  hægt	  að	  saga	  út	  rammann	  og	  pússa	  létt	  yfir.	  

•   Næst	  er	  ramminn	  settur	  á	  plötuna,	  ef	  öruggt	  er	  að	  allar	  hliðar	  rammans	  passi	  nokkuð	  
vel	  á	  er	  hann	  settur	  saman	  með	  trélími	  og	  þvingum	  og	  látið	  þorna.	  	  

•   Á	  meðan	  ramminn	  þornar	  er	  hægt	  að	  fylla	  upp	  í	  litlu	  rifurnar	  sem	  koma	  eftir	  raufina.	  
Þær	  eru	  fylltar	  með	  litlum	  trélistum	  og	  smá	  trélími	  og	  endarnir	  sagaðir	  af.	  

•   Þegar	  ramminn	  er	  þornaður	  er	  hann	  pússaður	  svo	  allar	  hliðar	  séu	  sléttar.	  	  

•   Núna	  er	  komið	  að	  því	  að	  lóða.	  Þá	  eru	  tvær	  línur	  af	  koparfólíu	  límdar	  í	  gegnum	  
myndina,	  stundum	  þarf	  að	  gera	  4	  línur	  ef	  myndin	  er	  stór.	  	  

•   Merkt	  er	  fyrir	  díóðunum	  með	  penna,	  þar	  sem	  bræða	  á	  tinið.	  

•   Næst	  eru	  litlir	  punktar	  bræddir	  með	  tini	  á	  koparfólíuna	  og	  látið	  þorna.	  

•   Fæturnir	  á	  díóðunum	  eru	  beygðir	  örlítið	  svo	  að	  þær	  standi	  betur.	  	  

•   Þegar	  díóðurnar	  eru	  svo	  festar	  við	  þarf	  að	  passa	  að	  plúsinn	  fari	  alltaf	  á	  sömu	  línu	  af	  
kóparfólíu	  og	  eins	  með	  mínusinn.	  	  

•   Næst	  er	  batteríshólkurinn	  lóðaður	  við	  og	  passa	  þarf	  að	  rauði	  vírinn	  sé	  lóðaður	  við	  
plúsinn	  og	  svarti	  vírinn	  við	  mínusinn.	  Þá	  er	  hægt	  að	  setja	  batterí	  í	  hólkinn	  og	  prófa	  
hvort	  að	  allt	  virki.	  	  

•   Að	  lokum	  er	  hægt	  að	  mála,	  bæsa	  eða	  lakka	  rammann.	  	  
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Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  

	  

5.2   Skartgripatré	  

	  
Innlögn:	  

Í	  þessu	  verkefni	  búum	  við	  til	  skartgripatré,	  hægt	  er	  að	  nota	  tréð	  þó	  svo	  að	  þið	  eigið	  ekki	  
skartgripi	  en	  það	  er	  hægt	  að	  hengja	  til	  dæmis	  lykla,	  derhúfu	  eða	  annað	  sem	  ykkur	  dettur	  í	  
hug	  að	  nota.	  Svo	  er	  hægt	  að	  nota	  tréð	  sem	  fallegt	  skraut	  í	  herberginu	  ykkar.	  Í	  þessu	  verkefni	  
setjið	  þið	  saman	  tvær	  plötur	  þannig	  þær	  fara	  í	  kross.	  	  

Hægt	  er	  að	  saga	  út	  tvær	  nákvmæmlega	  eins	  plötur	  en	  þá	  er	  gott	  að	  nota	  
samlokuaðferðina	  þar	  sem	  tvær	  plötur	  eru	  límdar	  saman	  með	  málningarlímbandi	  og	  formið	  
teiknað	  á.	  Sagað	  er	  svo	  í	  gegnum	  báðar	  plöturnar	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  auðvelda	  vinnuna.	  Ef	  
formið	  á	  ekki	  að	  vera	  eins,	  eru	  tvö	  form	  söguð	  út	  í	  sitthvoru	  lagi.	  Fyrst	  skuluð	  þið	  sækja	  ykkur	  
blað	  og	  blýant	  og	  hanna	  ykkar	  eigið	  skartgripatré.	  

	  

Hæfniviðmið	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  
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•   Nemandi	  getur	  útskýrt	  hugmyndir	  sínar	  fríhendis-‐	  og	  með	  grunnteikningu	  (Mennta-‐	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  unnið	  sjálfstætt	  eftir	  verkáætlun	  og	  vinnuteikningu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  út	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  

Vera	  tilbúinn	  með	  lengjur	  af	  krossvið.	  Vera	  búinn	  að	  saga	  raufar	  í	  botnplötuna.	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   6-‐10	  mm	  krossviður	  

•   Málning	  

•   Kubbur	  sem	  tréð	  stendur	  á	  

•   Naglar	  

•   Laufsög	  eða	  tifsög	  

•   Sandpappír	  

•   Pensill	  

•   Bor	  

•   Hamar	  

•   Málningarlímband	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  	  

•   Lakk	  

Vinnuferli:	  	  

•   Fyrst	  þarf	  að	  búa	  til	  form	  af	  sínu	  skartgripatré	  á	  blað.	  	  

•   Í	  flestum	  tilvikum	  er	  hægt	  að	  nota	  samlokuaðferðina	  þar	  sem	  báðar	  plöturnar	  geta	  
verið	  eins.	  En	  til	  að	  auðvelda	  sögunina	  er	  tveimur	  plötum	  skellt	  saman	  og	  límdar	  með	  
málningarlímbandi	  og	  þá	  þarf	  bara	  að	  saga	  einu	  sinni	  út.	  	  

•   Ef	  báðar	  plöturnar	  eru	  ekki	  alveg	  eins	  í	  laginu	  þarf	  að	  saga	  út	  tvær	  mismunandi	  
plötur.	  	  
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•   Næst	  er	  tréð	  pússað	  fyrst	  með	  grófum	  sandpappír	  og	  svo	  fínum.	  	  

•   Næst	  þarf	  að	  saga	  rauf	  lóðrétt	  í	  gegnum	  helming	  á	  báðum	  plötunum.	  Á	  einu	  trénu	  
kemur	  raufinn	  neðst	  og	  upp	  að	  miðju	  en	  á	  hinu	  trénu	  kemur	  raufin	  efst	  og	  niður	  að	  
miðju.	  Stærðin	  á	  rifunni	  er	  jafn	  stór	  og	  stærðin	  á	  viðnum.	  	  

•   Pússa	  þarf	  raufina	  en	  passa	  þarf	  að	  pússa	  ekki	  mikið	  af	  svo	  tréð	  smelli	  vel	  saman.	  	  

•   Næst	  þarf	  að	  saga	  út	  bút	  svo	  tréð	  standi.	  	  

•   Búturinn	  þarf	  að	  vera	  með	  góða	  þykkt	  svo	  tréð	  standi	  vel.	  Kennari	  gerir	  raufina	  á	  
hjólsög.	  	  

•   Næst	  eru	  göt	  fyrir	  til	  dæmis	  eyrnalokka	  boruð	  í	  tréð.	  Hægt	  er	  að	  setja	  nagla	  eða	  
snaga	  á	  tréð	  til	  þess	  að	  hengja	  skart	  eða	  annað	  á.	  	  

•   Næst	  er	  tréð	  og	  standurinn	  málaður.	  

•   Að	  lokum	  er	  borið	  lakk	  á	  yfirborðið.	  	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  
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5.3   Bóka-‐	  og	  tímaritastandur	  

	  
Innlögn:	  

Í	  Þessu	  verkefni	  skiptir	  máli	  að	  mæla	  rétt	  og	  vera	  nákvæmur.	  Verkefnið	  tekur	  ekki	  langan	  
tíma	  en	  það	  er	  mikilvægt	  að	  vanda	  sig.	  Sagaðar	  eru	  tvær	  jafnstórar	  plötur.	  Næst	  þarf	  að	  
mæla	  nákvæmlega	  fyrir	  miðjunni	  á	  báðum	  plötunum	  og	  saga	  út	  þykktina	  af	  plötunni	  alveg	  að	  
miðjunni.	  Þá	  er	  hægt	  að	  renna	  plötunum	  saman	  með	  því	  að	  setja	  eina	  raufina	  inn	  í	  hina.	  Að	  
lokum	  þarf	  að	  pússa,	  mála	  og	  lakka	  og	  verkefnið	  er	  tilbúið.	  	  	  

Sniðugt	  er	  að	  geyma	  skólabækur,	  tímarit	  og	  fleira	  sem	  ykkur	  dettur	  í	  hug	  á	  standinum.	  

	  

Hæfniviðmið:	  	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  sagt	  frá	  mikilvægi	  verkþekkingar	  í	  nútíma	  samfélagi	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  útskýrt	  hugmyndir	  sínar	  fríhendis-‐	  og	  með	  grunnteikningu	  (Mennta-‐	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  unnið	  sjálfstætt	  eftir	  verkáætlun	  og	  vinnuteikningu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  
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•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  út	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  greint	  vistvæn	  efni	  frá	  óvistvænum	  og	  haft	  sjálfbærni	  að	  leiðarljósi	  
við	  vinnu	  sína,	  s.s.	  við	  efnisval	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  	  

Gott	  er	  að	  vera	  með	  tilbúna	  renninga	  af	  efnivið	  sem	  nemendur	  geta	  svo	  sagað	  út.	  

	  

Efni:	   Verkfæri:	  

•   Tvær	  plötur	  af	  við	  

•   Málning	  

	  

•   Sög	  	  

•   Vinkyll	  

•   Blýantur	  

•   Sandpappír	  

•   Tommustokkur	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  

•   Lakk	  

Vinnuferli:	  

•   Saga	  þarf	  út	  tvær	  plötur	  í	  sömu	  stærð.	  Ef	  nota	  á	  hilluna	  fyrir	  tímarit	  þarf	  að	  passa	  að	  
platan	  sé	  nógu	  stór.	  	  

•   Allar	  hliðar	  eru	  pússaðar	  með	  sandpappír	  eða	  pússuvél/juðara.	  	  

•   Næst	  er	  miðjan	  á	  þeirri	  hlið	  sem	  á	  að	  saga	  út	  merkt.	  	  

•   Þykktin	  á	  efniviðnum	  er	  næst	  söguð	  út	  að	  helmingnum	  á	  efniviðnum	  á	  báðum	  
plötum.	  	  

•   Raufin	  er	  næst	  pússuð	  létt	  yfir	  með	  sandpappír.	  	  

•   Hillan	  er	  að	  lokum	  máluð	  eða	  skreytt	  að	  vild	  og	  lökkuð	  yfir.	  	  

•   Þá	  er	  hægt	  að	  smella	  hillunni	  saman	  og	  nota	  undir	  bækur,	  tímarit	  eða	  annað.	  	  

	  

Námsmat:	  
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Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  

	  	  

5.4   Úra-‐	  og	  armbands	  geymir	  	  

	  
Innlögn:	  

Þetta	  verkefni	  er	  hægt	  að	  nota	  undir	  úr	  eða	  armbönd	  og	  er	  sniðug	  lausn	  undir	  uppáhalds	  
skartgripinn.	  Í	  þessu	  verkefni	  þarf	  að	  setja	  saman	  tvo	  hluti,	  viðarkubb	  og	  trjábol.	  Gott	  er	  að	  
nota	  kubb	  með	  meiri	  þyngd	  svo	  hann	  standi	  vel.	  Sagaður	  er	  út	  fallegur	  bútur	  af	  grein	  eða	  
trjábol	  sem	  settur	  er	  á	  kubbinn.	  Þegar	  gatið	  er	  borað	  fyrir	  trébolnum	  þarf	  að	  passa	  að	  gatið	  
sé	  í	  sömu	  stærð	  en	  það	  getur	  verið	  erfitt	  þar	  sem	  trébolurinn	  er	  ekki	  alveg	  beinn	  hringur.	  	  

Hægt	  er	  að	  smíða	  fleiri	  hluti	  í	  þessum	  stíl	  eins	  og	  til	  dæmis	  hringastand	  en	  hér	  getiði	  látið	  
hugmyndaflugið	  ráða.	  

	  

Hæfniviðmið:	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  útskýrt	  hugmyndir	  sínar	  fríhendis-‐	  og	  með	  grunnteikningu	  (Mennta-‐	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  
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•   Nemandi	  getur	  framkvæmt	  flóknari	  samsetningar,	  s.s.	  samlímingu,	  töppun	  og	  
skrúfun	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  úr	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  gert	  grein	  fyrir	  áhrifum	  nýsköpunar	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  samfélag	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  hvort	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  endurnýja	  ýmsa	  hluti	  
til	  að	  lengja	  líftíma	  þeirra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  

Gott	  er	  að	  kennari	  sé	  búin	  að	  útbúa	  nokkra	  búta	  af	  trjábolum	  sem	  nemendur	  geta	  valið	  úr.	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   Viðarkubbur	  

•   	  Trjábolur	  

•   	  Málning	  

•   Trélím	  

•   Viðarfyllir	  

	  

•   Standbor	  

•   Sög	  

•   Sandpappír	  

•   Sparsl	  spaði	  

•   Þvinga	  

•   Pensill	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  	  

•   Lakk	  	  

	  

Vinnuferli:	  

•   Fyrst	  er	  trjábolurinn	  valinn	  og	  stærð	  hans	  ákveðin.	  

•   Næst	  er	  viðarkubbur	  sem	  rúmar	  trjábolinn	  valinn	  og	  hann	  sagaður	  út	  og	  pússaður.	  
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•   Miðjan	  á	  viðarkubbnum	  er	  mæld	  og	  trébolurinn	  lagður	  á	  miðjuna	  og	  strikað	  kringum	  
með	  blýanti.	  	  

•   Velja	  þarf	  stóran	  bor	  sem	  er	  í	  svipaðri	  stærð	  og	  viðarbolurinn.	  

•   Næst	  er	  borað	  í	  um	  helming	  af	  viðarkubbum	  svo	  að	  viðarbolurinn	  passi	  í.	  

•   Kubburinn	  er	  pússaður	  aðeins	  til	  og	  svo	  málaður.	  

•   Þegar	  málningin	  er	  þornuð	  er	  trélím	  sett	  ofan	  í	  gatið	  á	  viðarkubbnum	  og	  
viðarbolurinn	  er	  settur	  í	  gatið	  og	  þvingað	  saman	  og	  látið	  þorna	  

•   Ef	  að	  bil	  myndast	  á	  milli	  kubbsins	  og	  viðarbolsins	  er	  hægt	  að	  sparsla	  í	  með	  viðarfylli.	  	  

•   Þegar	  viðarfyllirinn	  er	  þornaður	  er	  hann	  pússaður	  til	  og	  málaður	  í	  sama	  lit	  og	  
viðarkubburinn.	  	  

•   Látið	  þorna	  og	  úrastandurinn	  er	  tilbúinn.	  	  

	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  

	  

5.5   Skipulagsbox	  

	  
Innlögn:	  

Þetta	  verkefni	  er	  tilvalið	  á	  skrifborðið,	  snyrtiborðið,	  náttborðið	  eða	  hvar	  sem	  er.	  Hægt	  er	  að	  
útfæra	  ykkar	  box	  á	  ýmsa	  vegu	  og	  setja	  það	  upp	  svo	  það	  henti	  ykkur	  sem	  best.	  Þegar	  þið	  
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mælið	  hverja	  hlið	  fyrir	  sig	  er	  nákvæmni	  mikilvæg	  en	  það	  er	  ekkert	  óeðlilegt	  að	  ein	  hliðin	  sé	  
aðeins	  of	  styttri	  eða	  lengri	  en	  hún	  átti	  að	  vera.	  	  

Þegar	  þið	  byrjið	  er	  gott	  að	  byrja	  á	  plötunni	  í	  botningum	  og	  vinna	  sig	  upp	  þaðan.	  Það	  er	  
mikilvægt	  að	  skrifa	  hjá	  sér	  allar	  stærðir	  á	  blað	  og	  vera	  með	  teikninguna	  sér	  við	  hlið	  en	  það	  
auðveldar	  alla	  vinnu.	  Þið	  þurfið	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  því	  að	  þið	  takið	  smá	  af	  efninu	  þegar	  þið	  
pússið	  og	  svo	  krossast	  hornin	  og	  þá	  annaðhvort	  styttist	  hliðin	  eða	  lengist	  svo	  það	  þarf	  að	  
hugsa	  vel	  fyrir	  öllu	  áður	  en	  byrjað	  er	  að	  saga.	  En	  gott	  er	  að	  hafa	  það	  í	  huga	  að	  það	  er	  betra	  að	  
mæla	  tvisvar	  og	  saga	  einu	  sinni	  heldur	  en	  öfugt.	  	  

Þegar	  boxið	  er	  komið	  saman	  er	  hægt	  að	  mála	  það	  en	  að	  lokum	  þarf	  að	  lakka	  yfir.	  

	  

Hæfniviðmið:	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  unnið	  sjálfstætt	  eftir	  verkáætlun	  og	  vinnuteikningu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  framkvæmt	  flóknari	  samsetningar,	  s.s.	  samlímingu,	  töppun	  og	  
skrúfun	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  út	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  greint	  vistvæn	  efni	  frá	  óvistvænum	  og	  haft	  sjálfbærni	  að	  leiðarljósi	  
við	  vinnu	  sína,	  s.s.	  við	  efnisval	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnar	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  

Gott	  er	  að	  eiga	  tilbúna	  renninga	  af	  krossvið.	  	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   4-‐6	  mm	  krossviður	  

•   Málning	  

•   Laufsög	  eða	  tifsög	  

•   Málningarlímband	  



27	  

•   Trélím	   •   Pensill	  

•   Þvingur	  

•   Sandpappír	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  

•   Lakk	  

Vinnuferli:	  

•   Boxið	  er	  hannað	  og	  mynd	  teiknuð	  á	  blað	  með	  öllum	  stærðum.	  	  

•   Botninn	  er	  sagaður	  út	  til	  að	  byrja	  með	  en	  gott	  að	  er	  hafa	  hann	  til	  að	  mæla	  hinar	  
hliðarnar.	  	  

•   Þegar	  stærð	  allra	  hliða	  eru	  tilbúnar	  eru	  þær	  sagaðar	  út	  en	  það	  er	  betra	  að	  hafa	  þær	  
nokkrum	  millimetrum	  stærri	  þar	  sem	  alltaf	  fer	  smá	  af	  við	  pússun.	  	  

•   Þegar	  allar	  hliðar	  eru	  sagaðar	  út	  er	  gott	  að	  merkja	  þær	  svo	  vitað	  er	  hvar	  þær	  eiga	  að	  
vera.	  

•   Næst	  eru	  allar	  hliðar	  pússaðar	  með	  sandpappír	  og	  pússuvél.	  	  

•   Gott	  er	  að	  vinna	  tvö	  og	  tvö	  saman	  þegar	  boxið	  er	  sett	  saman	  til	  þess	  að	  halda	  við,	  
annars	  er	  hægt	  að	  halda	  hliðunum	  uppi	  með	  málningarlímbandi.	  	  

•   Boxið	  er	  límt	  saman	  með	  trélími	  og	  svo	  þvingað	  varlega	  saman.	  Betra	  er	  að	  byrja	  á	  
ystu	  hliðunum	  og	  vinna	  sig	  svo	  áfram	  að	  hliðunum	  inn	  í	  boxinu.	  	  

•   Límið	  er	  látið	  þorna.	  

•   Þegar	  boxið	  er	  þornað	  er	  það	  pússað	  yfir	  með	  sandpappír.	  	  

•   Að	  lokum	  er	  boxið	  málað	  og	  svo	  lakkað.	  

	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  
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5.6   Tölvuborð	  

	  
	  

Innlögn:	  

Þeir	  nemendur	  sem	  eiga	  fartölvur	  hafa	  flestir	  legið	  uppi	  í	  rúmmi	  eða	  sófa	  með	  tölvuna	  á	  
sænginni	  eða	  í	  kjöltunni.	  Með	  tímanum	  hitnar	  tölvan	  en	  hún	  þarf	  svigrúm	  til	  þess	  að	  anda.	  Þá	  
er	  ekki	  alveg	  öruggt	  að	  tölvan	  liggji	  til	  dæmis	  á	  sæng	  eða	  teppi.	  Við	  ætlum	  því	  að	  leysa	  það	  
vandamál	  og	  búa	  til	  okkar	  eigin	  fartölvuborð	  þar	  sem	  tölvan	  getur	  setið	  á	  og	  andað	  og	  við	  
getum	  haldið	  áfram	  að	  liggja	  uppi	  í	  rúmmi	  eða	  sófa	  með	  tölvuna.	  	  

Í	  þessu	  verkefni	  er	  einn	  stærsti	  parturinn	  að	  bora	  göt	  á	  borðið	  en	  þá	  er	  gott	  að	  tveir	  og	  
tveir	  vinni	  saman	  þegar	  borað	  er	  svo	  einn	  geti	  haldið	  við	  borðið	  á	  meðan	  hinn	  borar.	  	  

Til	  að	  byrja	  með	  ákveðið	  þið	  stærðina	  á	  borðinu	  en	  ef	  þið	  notið	  t.d.	  tölvumús	  þarf	  að	  
gera	  ráð	  fyrir	  henni	  eða	  öðru	  sem	  situr	  á	  borðinu	  eins	  og	  stílabók	  eða	  sími.	  Þið	  ráðið	  
fjöldanum	  á	  götunum	  en	  hægt	  er	  að	  bora	  til	  dæmis	  munstur	  á	  borðið.	  	  

	  

Hæfniviðmið:	  



29	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  sagt	  frá	  mikilvægi	  verkþekkingar	  í	  nútíma	  samfélagi	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  útskýrt	  hugmyndir	  sínar	  fríhendis-‐	  og	  með	  grunnteikningu	  (Mennta-‐	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  gert	  grein	  fyrir	  áhrifum	  nýsköpunar	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  samfélag	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  

Gott	  er	  að	  vera	  með	  tilbúna	  renninga	  af	  krossvið.	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   10-‐12	  mm	  krossviður	   •   Sög	  

•   Bor	  

•   Sandpappír	  

•   Blýantur	  

•   Tommustokkur	  eða	  vinkyll	  

•   Síll	  

•   Hamar	  

•   Pensill	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  

•   Lakk	  

	  

Vinnuferli:	  
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•   Stærðin	  á	  borðinu	  er	  ákvörðuð.	  	  

•   Mælt	  er	  fyrir	  stærðinni	  á	  krossviðsplötu	  og	  hún	  söguð	  út.	  	  

•   Næst	  þarf	  að	  merkja	  með	  blýanti	  þar	  sem	  bora	  á	  göt,	  passa	  þarf	  að	  hafa	  götin	  ekki	  of	  
nálægt	  hvort	  öðru.	  	  

•   Næst	  eru	  gerð	  lítil	  göt	  með	  síl	  og	  hamri	  til	  þess	  að	  borað	  sé	  á	  réttan	  stað.	  	  

•   Þá	  er	  hægt	  að	  bora	  götin	  í	  með	  bor	  en	  ákveða	  þarf	  stærðina	  á	  borinum.	  Þegar	  borað	  
er	  þurfa	  tveir	  að	  vinna	  saman	  svo	  einn	  geti	  borað	  á	  meðan	  hinn	  heldur.	  	  

•   Þegar	  öll	  götin	  eru	  boruð	  þarf	  að	  pússa	  í	  götin	  með	  sandpappír	  og	  allar	  hliðar	  
borðsins.	  	  

•   Hægt	  er	  að	  mála	  og	  skreyta.	  

•   Lakkið	  er	  svo	  borið	  á	  allt	  borðið	  og	  látið	  þorna.	  

	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  
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5.7   Ruslakörfuboltaspjald	  

	  
	  

Innlögn:	  

Til	  þess	  að	  kynna	  þetta	  verkefni	  er	  tilvalið	  að	  sýna	  nemendum	  verkefnið	  og	  efna	  til	  keppnis	  í	  
ruslakörfubolta.	  	  

Flest	  ykkar	  eruð	  með	  ruslafötu	  í	  herberginu	  ykkar	  og	  þvi	  er	  þetta	  kjörið	  tækifæri	  til	  að	  
poppa	  upp	  á	  tiltektina	  og	  búa	  til	  skemmtilegan	  leik.	  Þið	  hannið	  ykkar	  spjald	  sjálf	  en	  hægt	  er	  
að	  setja	  ykkar	  íþróttalið	  framan	  á	  spjaldið	  eða	  hvað	  sem	  ykkur	  dettur	  í	  hug.	  Fyrst	  teiknið	  þið	  
upp	  spjaldið	  og	  svo	  byrjum	  við	  að	  smíða.	  	  

	  

Hæfniviðmið:	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  unnið	  sjálfstætt	  eftir	  verkáætlun	  og	  vinnuteikningu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  framkvæmt	  flóknari	  samsetningar,	  s.s.	  samlímingu,	  töppun	  og	  
skrúfun	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  
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•   Nemandi	  getur	  hannað	  verkefni	  út	  frá	  efni,	  fagurfræði,	  tækni,	  umhverfi,	  notkun	  og	  
endingu	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  greint	  vistvæn	  efni	  frá	  óvistvænum	  og	  haft	  sjálfbærni	  að	  leiðarljósi	  
við	  vinnu	  sína,	  s.s.	  við	  efnisval	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

	  

Undirbúningur	  kennara:	  	  

Gott	  er	  að	  kennari	  eigi	  tilbúna	  renninga	  af	  krossvið	  og	  löngum	  spítum	  sem	  nemendur	  geta	  
svo	  sagað	  út.	  	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   Krossviður	  

•   Efni	  í	  botnplötu	  

•   Spítur	  

•   Lím	  

•   Málning	  

•   Trélím	  

•   Skrúfur	  

•   Tifsög	  

•   Sandpappír	  

•   Blað	  

•   Blýantur	  

•   Pensill	  

•   Bor	  

•   Skrúfjárn	  

•   Tommustokkur	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  

•   Lakk	  

	  

Vinnuferli:	  

•   Spjaldið	  er	  teiknað	  og	  hannað	  á	  blað.	  	  

•   Teikningin	  er	  yfirfærð	  á	  krossviðsplötu	  og	  söguð	  út.	  

•   Allar	  hliðar	  plötunnar	  eru	  pússaðar	  með	  sandpappír.	  

•   Platan	  er	  næst	  máluð	  eða	  skreytt	  eins	  og	  körfuboltaspjald.	  
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•   Stærð	  botnplötu	  er	  ákvörðuð	  og	  söguð	  út	  og	  pússað	  yfir	  með	  sandpappír.	  

•   Saga	  þarf	  út	  tvær	  jafnlangar	  spítur	  sem	  halda	  spjaldinu	  og	  botnplötunni	  saman.	  

•   Mælt	  er	  fyrir	  staðsetningunni	  á	  skrúfunum	  bæði	  við	  botnplötuna	  og	  spjaldið.	  

•   Boruð	  eru	  4	  göt	  fyrir	  skrúfunum	  í	  gegnum	  spíturnar	  tvær	  og	  svo	  botnplötunni	  og	  
spjaldinu.	  

•   Spjaldið	  er	  svo	  sett	  saman	  með	  skrúfum	  og	  trélími.	  	  

•   Botnplatan	  og	  spíturnar	  tvær	  eru	  lakkaðar.	  	  

	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  

	  

5.8   Síma-‐	  og	  spjaldtölvustandur	  

	  
Innlögn:	  

Öll	  eigum	  við	  síma	  eða	  spjaldtölvu	  eða	  þekkjum	  einhvern	  sem	  á	  svoleiðis	  snjalltæki.	  Við	  
ætlum	  því	  að	  útbúa	  einfaldan	  síma-‐	  og	  spjaldtölvustand.	  	  
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Standurinn	  er	  gerður	  úr	  þremur	  viðarbútum	  og	  er	  tveimur	  þeirra	  rennt	  saman	  svo	  úr	  
verður	  standur.	  Hægt	  er	  að	  bora	  lítið	  gat	  á	  standinn	  fyrir	  hleðslusnúru.	  	  

Verkefnið	  er	  ekki	  flókið	  en	  mikilvægt	  er	  að	  vera	  nákvæmur	  þegar	  bútarnir	  og	  raufin	  er	  
mæld	  svo	  allt	  passi	  vel	  saman.	  

	  

Hæfniviðmið:	  

•   Nemandi	  getur	  valið	  aðferðir,	  efni	  og	  verkfæri	  við	  hæfi	  og	  sýnt	  rétta	  og	  ábyrga	  
notkun	  verkfæra	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  unnið	  sjálfstætt	  eftir	  verkáætlun	  og	  vinnuteikningu	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  útskýrt	  hugmyndir	  sínar	  fríhendis-‐	  og	  með	  grunnteikningu	  (Mennta-‐	  
og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  gert	  grein	  fyrir	  áhrifum	  nýsköpunar	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  samfélag	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

•   Nemandi	  getur	  beitt	  viðeigandi	  vinnustellingum	  og	  notað	  réttan	  hlífðarbúnað	  og	  
fjallað	  um	  vinnuvernd	  og	  hvers	  vegna	  reglur	  þar	  að	  lútandi	  eru	  settar	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneyti,	  2013).	  

Undirbúningur	  kennara:	  

Gott	  er	  að	  eiga	  tilbúna	  mdf	  renninga	  í	  hámarksstærð.	  	  

	  

Efni:	   Verkfæri	  

•   Mdf	  plata	  

•   Málning	  

•   Lím	  

•   Tifsög	  eða	  laufsög	  

•   Þvingur	  

•   Sandpappír	  

•   Pensill	  

•   Bor	  

	  

	  

Yfirborðsmeðferð:	  

•   Lakk	  
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Vinnuferli:	  	  

•   Stærðin	  á	  standinum	  er	  ákvörðuð.	  

•   Þrír	  bútar	  eru	  sagaðir	  út,	  einn	  sem	  bakhlið	  standsins,	  einn	  sem	  standurinn	  og	  einn	  
lítill	  sem	  heldur	  símanum	  uppi.	  	  

•   Þykktin	  á	  efninu	  er	  mæld.	  	  

•   Þykktin	  á	  efninu	  er	  söguð	  út	  í	  helmingnum	  á	  bakhlutanum	  og	  helmingnum	  á	  
standinum.	  

•   Bútarnir	  eru	  pússaðir.	  	  

•   Búturinn	  sem	  er	  minnstur	  er	  límdur	  á	  standinn	  með	  trélími	  og	  látið	  þorna	  með	  
þvingu.	  	  

•   Hægt	  er	  að	  bora	  gat	  á	  standinn	  fyrir	  hleðslutæki	  og	  er	  það	  sett	  í	  miðjuna.	  	  

•   Allir	  bútarnir	  eru	  málaðir.	  

•   Þegar	  bútarnir	  eru	  þornaðir	  er	  hægt	  að	  renna	  þeim	  saman	  og	  þá	  er	  kominn	  
símastandur.	  	  

Námsmat:	  

Nemendur	  eru	  metnir	  með	  námsmatslista	  þar	  sem	  þættir	  eins	  og	  iðni,	  virkni,	  verkleg	  færni,	  
hegðun,	  samskipti,	  umgengni,	  gæði	  og	  lokaútkoma	  er	  metin.	  Nemendur	  taka	  þátt	  í	  sjálfsmati	  
þar	  sem	  þau	  meta	  hvernig	  þeim	  gekk	  og	  meta	  eigin	  vandvirkni,	  hegðun,	  vinnusemi	  og	  fleira.	  
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6   Lokaorð	  

Þegar	  smíðakennarar	  leggja	  verkefni	  fyrir	  nemendur	  þarf	  hönnun	  og	  sköpun	  að	  vera	  í	  
fyrirrúmi.	  Verkefnasöfn	  eins	  og	  þessi	  er	  tilvalið	  að	  nota	  til	  að	  fá	  hugmyndir	  en	  stuðla	  þarf	  að	  
því	  að	  nemendur	  útfæri	  sitt	  verkefni	  á	  sinn	  eigin	  hátt	  og	  setji	  sinn	  stíl	  á	  hlutinn.	  Það	  er	  því	  í	  
höndum	  kennara	  að	  fá	  nemendur	  til	  þess	  að	  nota	  ímyndunaraflið	  í	  þessum	  verkefnum	  og	  
gera	  verkefnin	  að	  sínu.	  	  

	   Verkefnasafnið	  er	  gert	  í	  von	  um	  að	  nemendur	  öðlist	  áhuga	  á	  greininni	  hönnun	  og	  
smíði	  og	  kunni	  að	  meta	  vinnuna	  sem	  er	  á	  bakvið	  verkefnin	  og	  hanni	  verkefni	  sem	  þau	  eiga	  
langt	  fram	  á	  ævi.	  Hlutirnir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  með	  einhverskonar	  notagildi	  og	  því	  
eru	  hlutirnir	  eigulegir	  auk	  þess	  að	  vera	  fallegir	  til	  skrauts	  í	  nútíma	  unglingaherbergi.	  	  

Skemmtileg	  verkefni	  ásamt	  skemmtilegum	  smíðakennara	  gera	  smíðakennsluna	  að	  góðri	  
upplifun	  sem	  stuðlar	  að	  jákvæðu	  viðhorfi	  gagnvart	  greininni	  sem	  smitar	  út	  frá	  sér	  til	  annara	  
nemenda.	  Verkefnasafn	  þetta	  kemur	  vonandi	  að	  góðum	  notum	  og	  veitir	  lesendum	  innblástur	  
til	  þess	  að	  hanna	  og	  smíða	  fleiri	  verkefni	  fyrir	  herbergið	  sitt.	  	  
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