
 

 

 Að nemandi geti lesa einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

 Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni. 

 Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki 

 Geti yfirborðsmeðhöndlað efni með vatnsleysanlegum efnum 



 

 Kennari útskýrir hvað bangsarúm eru. 

 Hann sýnir nokkrar útgáfur á pinterest eða internetinu með skjávarpa. 

 Hugstormað um mögulegar útfærslur. 

 Nemendur skissa upp hugmyndir af bangsarúmum. 

 Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið. 

Efni  Áhöld 

 Krossviður, fura og MDF 

 Trélím 

 skrúfur 

 Málning 

 Laufsög  

 Tifsög 

 Sandpappír  

 Málningarpenslar 

 borvél 

 
21. Nemendur teikna hugmynd af bangsarúmi á blað og mögulegar útfærslur 
22. Teikna þarf alla hluta rúmsins og fá nemendur leiðbeiningar frá kennara 
23. Teikning yfirfærð á efnivið 
24. Sagað út með laufsög eða tifsög 
25. Efniviðurinn pússaður með sandpappír 
26. Bangsarúm skrúfað saman með aðstoð frá kennara 
27. Bangsarúm er málað eftir hönnun hvers nemenda 
28. Val um hvort það sé sett nafn á rúmið með krossviðarplötu sem nemendur hafa skreytt með 

brennipenna 
29. Brennipennaverkefnið er lakkað með glæru lakki og er límt á með trélími á rúmið 

 













 

 

 Að nemandi geti lesa einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá 

hugmynd að lokaafurð. 

 Vera sjálfstæður í verki og fá þjálfun í iðjusemi og verkfærni. 

 Að nemandi geti valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki 

 Geti yfirborðsmeðhöndlað efni með vatnsleysanlegum efnum 



 

 Kennari útskýrir hvað krítartafla er. 

 Hann sýnir nokkrar útgáfur á pinterest með skjávarpa. 

 Hugstormað um mögulegar útfærslur. 

 Kennari sýnir krítartöflu og sýnir möguleikann sem á að vinna með  

 Nemendur fara í myndatöku 

 Kennari útdeilir efni þar sem nemendur fara að vinna við verkefnið. 

Efni  Áhöld 

 Krossviður, fura og MDF 

 Krítarmálining 

 Laufsög og tifsög 

 Sandpappír  

 Penslar 

 
30. Nemendur fá í hendurnar krossvið eða MDF  
31. Teikna á efniviðinn eftir teikningunni sem nemendur hafa hannað og mæla rétt úr partana sem á að 

saga út 
32. Sagaður er út efniviðurinn með tifsög eða laufsög 
33. Pússa stykkin með sandpappír  
34. Mála með krítarmálningu og fara eftir leiðbeiningum sem fylgja umbúðum 

 


