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námsefni í hönnun fyrir börn  : verkefnislýsing fyrir nemendur 

STÓLLINN MINN - frá hugmynd að húsgagni
II : tjáning í teikningu

verkefnislýsing
Það sem einkennir hönnunarvinnu er meðal annars vinnuaðferðin sem byggir á að kanna margar leiðir eða 
hugmyndir að lausnum áður en valin er endanleg útgáfa til framleiðslu. Við hönnun á stól er margt sem þarf 
að hafa í huga og hugmyndin verður oftast betri við að kannaðir séu margir útfærslumöguleikar, ýmis efni 
og ólíkar aðferðir við að setja hann saman. Mikilvægt er að hugsað sér fyrir öllum hliðum stólsins, ekki bara 
framhliðinni eða séð ofan frá. Með því að teikna margvíslegar hugmyndir sínar og ímynda sér þær aðstæður 
sem  stóllinn þarf að duga í  er hægt að skoða hvernig stóllin virkar áður en lagt er í dýra og flókna smíðavinnu. 
Þegar stóllinn er ætlaður börnum eru oft önnur atriði sem þarf að hafa í huga en þegar hannaðir eru stólar fyrir 
fullorðið fólk. Flestir arkitektar og hönnuðir nota teikningar til að prófa af hugdettur sínar, og margir eru mjög 
góðir teiknarar. 

Í verkefninu átt þú að teikna stól sem hentar annað hvort fyrir 3 ára strák eða fyrir 10 ára stúlku. Gerðu uppkast 
eða skissur að minnst fimm mismunandi stólum, sem hafa ólíka eiginleika svo sem einfaldir eða flóknir, 
fyndnir eða alvarlegir, ævintýralegir eða hefðbundnir. 

Veittu því athygli að stólar þurfa ekki að standa á gólfi, heldur geta þeir einnig hangið úr loftinu eða legið á 
gólffletinum án hefðbundinna fóta. Sumar stóla er hægt að fella saman eða stafla hverjum ofan á annan svo 
þeir taki lítið pláss þegar ekki er verið að nota þá og öðrum stólum er hægt að pakka saman og ferðast með 
eins og lítinn böggul. Sumir stólar hvetja til þess að maður hnipri sig saman og láti sér líða vel og aðrir stólar 
eru góðir til að lesa í, og einnig má ímynda sér stóla sem rúma marga í einu. Stólar geta verið þannig í laginu 
að þeir hvetji til drauma eða taki á sig skringilegt form með samsetningu ólíkra muna sem fundnir eru eða 
endurnýttir úr öðrum hlutum í umhverfinu.

Þú getur annað hvort teiknað með fínlegum ritföngum á lítið blað eða málað með pensli á stóra örk, jafnvel 
þannig að teikningin sé sem næst raunverulegri stærð stólsins. Það má líka hugsa sér að bæta við teikninguna  
álímdum sneplum sem klipptir eru úr tímaritum eða bara lituðum pappír. Þannig er til dæmis hægt að setja inn 
mynd af barninu sem á stólinn eða umhverfinu sem hann er staðsettur í.   

kennslugögn
Blýantar, túss, blek, fastir litir, vatnslitir, málning og penslar. Pappír, pappaspjöld. Skæri, tímarit eða litaður 
pappír, límstifti.

námsefni 
Grunnatriði í teikningu, bæði flötum myndum eins og á miðöldum og þrívíddarteikningum eins og í 
tölvuleikjum.
Teikningar arkitekta og hönnuða, svo sem Alvar Aalto, Hans J. Wegner og Eero Aarnio.
Sketch-up eða annað teikniforrit fyrir tölvur.   
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N65 stóllinn eftir finnska arkitektinn Alvar Aalto (1935), Stóllinn hans Peter eftir danska húsgagnahönnuðinn 
Hans J. Wegner (1944), Fellistóllinn eftir danska arkitektinn og húsgagnahönnuðinn Mogens Koch (1932 
/ 1960), Magis hvolpurinn eftir finnska hönnuðinn Eero Aarnio (2005), bObles leikhúsgögn eftir danska 
hönnuðinn/arkitektinn Louise og Bolette Blædel (2006). 
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