
Merki 
svarthvítt

Merki 
Pantone

Merki 
lit CMYK

   ÖLD BARNSINS        norræn hönnun fyrir börn frá 1900 til dagsins í dag 
 

námsefni í hönnun fyrir börn : verkefnislýsing fyrir nemendur

STÓLLINN MINN - frá hugmynd að húsgagni 
I : orð eru til alls fyrst 

verkefnislýsing
Stóllinn er að öllum líkindum með allra fyrstu húsgögnunum sem maðurinn bjó sér til.
Í allri hönnunarvinnu þarf að huga að þremur þáttum sérstaklega, og hver þeirra er jafn mikilvægur. Þessir 
þættir eru notagildi, fagurfræði og stöðugleiki, sem þýðir að ekki er nóg að stóllinn gegni sínu hlutverki sem 
þægilegur hlutur að sitja á, heldur þarf hann jafnframt að vera fallegur á að líta og smíðaður þannig að hann 
geti borið mann án þess að brotna undan þunga hans. Sérstök húsgögn fyrir börn urðu ekki algeng fyrr en á 
20. öldinni, þegar farið var að hanna sérstaklega með þarfir þeirra í huga.

í verkefninu átt þú að skoða stóla frá ýmsum tímum, velja þrjá ólíka og kanna þessa þrjá þætti vandlega. 
Stólarnir geta verið einfaldir fellistólar frá tímum egypta, útskornir höfðingjastólar með armbríkum frá 
víkingatímanum, mjaltakollur, ungbarnastóll, uppáhalds hægindastóll afa þíns eða ömmu  eða hvað sem þér 
finnst áhugaverðast.

  
Skrifaðu niður lýsingu á stólunum sem þú hefur valið. Kannski viltu skrifa sögu um eigendur þeirra, í hvaða 
umhverfi þeir njóta sín best eða hvernig þeir koma út við framandi aðstæður.  

Taktu vel eftir því hvernig hver stóll lítur út; hvort hann er með bak, hvernig fæturnir líta út og hversu margir 
þeir eru, á hvaða tíma stóllinn er smíðaður, í hvaða hæð setan er, hvort hann virðist vera þægilegur að sitja í 
eða hvort hann er fallegur á að líta. Athugaðu hvort efnið sem stóllinn er úr sé náttúrulegt, s.s. tré, ullarefni og 
leður, eða manngert, s.s. plast, málmur og steypa, og reyndu að leggja mat á það hversu lengi stóllinn muni 
endast. Hvað verður um efnið sem stólarnir eru gerður úr þegar þeir hafa lokið líftíma sínum. Er hægt að gera 
við þá, endurnýta efnið í annað eða fara þeir beint á haugana? Reyndu að ímynda þér hvernig fólk hefur notað 
stólana, hvernig það var klætt og hvernig húsum það átti heima í. Skoðaðu hvaða munur er á stólum sem 
hannaðir eru fyrir börn eða fullorðna, eða jafnvel fólk með þroskahömlun. Kannski geturðu fundið önnur atriði 
sem einkenna stólana. 

Ef þú vilt geturðu reynt að setja lýsinguna á hverjum stól fram á þann hátt sem er í stíl við stólinn, til dæmis 
með því að nota rómantíska skrifstafi í lýsingu skrautlegra stóla og formfasta bókstafi til að lýsa nútímalegum 
stólum með einföld form, nota litaðan pappír fyrir sterklitaða stóla eða hvítan fyrir tréstóla og svo framvegis.

Lestu upp lýsinguna þína fyrir hina í bekknum og hlustaðu á aðra segja frá þeim stólum sem þeir völdu. 
Hver er besti stóllinn? Eru allir sammála um það? 

kennslugögn
Ritföng og pappír. 

námsefni 
Netmiðlar og bækur með myndum af stólum frá ýmsum tímum. Dagblöð og annað prentmál með myndum af 
stólum.  
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