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Kennari Halldór Torfi Torfason Sk.st. HTT

Áfangalýsing:
Í áfanganum lærir nemandinn aðferðir til að finna út raunstærðir mismunandi byggingahluta út frá 
tvívíðum teikningum og verklýsingum. Nemandinn lærir um þök, þakvirki og sperrusnið, tréstiga og 
tröppur ásamt steypumótum. Mikilvægt er að nemandinn vinni áfangann jafnhliða lokaverkefni í 
húsasmíði, þar sem unnin verða svipuð eða samskonar verkefni. Í áfanganum er lögð áhersla á að 
nemandinn tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaleit og gagnaúrvinnslu og hafi aðstöðu til að 
prenta út vinnuteikningar í fullri stærð til notkunar í öðrum áföngum. Áfanginn er ætlaður húsasmiðum 
og byggist aðallega á verkefnavinnu.

Markmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• Útlagningu sperra og stigakjálka
• Reglum og reikniaðferðum um stiga 
• Vinnuteikningum sem henta fyrir trésmíðaverkstæði
• Vinnu með hugbúnað frá framleiðendum steypumóta

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• Nota tölvur til teikninga og útreikninga
• Útbúa sérmyndir, deili og snið.
• Vinna með mismunandi mælikvarða.
• Útbúa vinnuteikningar og efnisskýrslur
• Útbúa teikningar til prentunar og prenta út nothæfar vinnuteikningar

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Skilja uppbyggingu vinnuteikninga
• Teikna útlitsmyndir, sérmyndir, deili og snið í tölvu
• Útbúa vinnuteikningar eftir öðrum teikningum og fyrirmælum
• Vinna eftir teikningum á trésmíðaverkstæði

Námsgögn:
Efni frá kennara, sem byggist að mestu á sveinsprófum undanfarinna ára.

Vinnubrögð:
Vinna verður með svipuðu móti og í fyrri áföngum, þ.e. teiknuð verða verkefni að vali kennara og þau 
unnin innan ákveðins tíma. Áfanginn verður unninn í tölvum en einnig verður teiknað í höndum á 
verkstæði byggingadeildar VMA í lokaverkefnisáfanganum LOVE3ÞR06 og tréstigaáfanganum 
TRÉS3SH03. Vegna sóttvarnarráðstafana fer tölvuvinnan fram í fjarnámi á meðan 
samkomutakmarkanir eru í gildi. 

Teiknuð verða þök og þakhlutar ásamt stigaverkefnum úr gömlum sveinsprófum.

Rifjaðar verða upp aðferðir við teikningu stiga og ýmsar aðferðir til samsetninga timburs. Einnig er gott
að rifja upp aðferðir úr fyrri áföngum
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer)

Námsefni (verklegt og bóklegt) Vægi námsmatsþátta

Vika 35 Kynning

Vika 35 – 36 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 1 10%

Vika 37 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 2 (sveinsprófsverkefni) 15%

Vika 38 – 40 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 3. Smíðast í LOVE3ÞR06 25%

Vika 41 – 42 Þök og þakvirki – Kraftsperra 10%

Vika 43 – 45 Stigar – Vinnutrappa sem smíðast í LOVE3ÞR06 15%

Vika 46 – 47 Stigar – Timburstigi sem smíðast í TRÉS3SH03 15%

Vika 48 – 49 Stigar – Sveinsprófsverkefni 10%

Vika 50 Frágangur og lokaskil

Samtals 100%

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: √ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi %

Teikniverkefni 1 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 1 10

Teikniverkefni 2 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 2 (sveinsprófsverkefni) 15

Teikniverkefni 3 Þök og þakvirki – Valmaþaksmódel 3. Smíðast í LOVE3ÞR06 25

Teikniverkefni 4 Þök og þakvirki – Kraftsperra 10

Teikniverkefni 5 Stigar – Vinnutrappa sem smíðast í LOVE3ÞR06 15

Teikniverkefni 6 Stigar – Timburstigi sem smíðast í TRÉS3SH03 15

Teikniverkefni 7 Stigar – Sveinsprófsverkefni 10

Samtals: 100

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Námsáætlun þessi getur tekið breytingum með tilliti til Covid 19

Dagsetning: 21. ágúst 2020

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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