
   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
III : mótun í form

verkefnislýsing
Vinnuferlið frá fyrstu hugmyndum að endanlegum stól getur verið skemmtilegt ferðalag og útkoman er oft 
langt frá því sem lagt var upp með. Þegar búið að að skoða stóla frá ýmsum tímum, með fjölbreyttu lagi  og til 
margvíslegra nota, og skissa upp tillögur á blað er hægt að hefjast handa við að móta stólinn sinn í þrívídd. 
Stóllinn er þá smíðaður í efni sem hægt er að skoða frá öllum hliðum og prófa í raunveruleikanum. Það getur 
verið gott að byrja á að gera líkan af stólnum, en það er smækkuð mynd af því sem seinna verður svo kannski 
byggt í fullri stærð. Orðið iðnhönnun er notað þegar átt er við fjöldaframleiðslu á hönnunarhlutum. Þá verður 
að hugsa framleiðsluferlið inn í myndina, þannig að hægt sé að gera margar einingar alveg nákvæmlega eins, 
til dæmis með skapalóni eða formi sem er notað fyrir hvern stóll sem gerður er. 

Í verkefninu átt þú að móta stól fyrir barn á þínum aldri.

Hugsaðu vandlega um það hvernig útlit stólsins tengist notkun hans og efninu sem hann er byggður úr. 
Stóllinn má vera þín hugsmíð og ekki líkur neinum stólum sem þú hefur áður séð, en hann getur líka verið 
betrumbætt útgáfa af stól sem þú þekkir nú þegar. Hann getur verið hannaður með það í huga að eiga notalega 
stund með vini eða liggja einn og láta sig dreyma, stílhreinn eða ævintýralegur, og þá er gott að velja efni sem 
undirstrika nákvæmlega þá merkingu. Taktu vel eftir því hvernig þú festir ólíka hluta stólsins saman og kan-
naðu hvort er auðveldara að setja saman pappa eða tré, plastefni eða málmefni. 

Ef þú gerir smækkað líkan af stól, þá er hægt að bæta við verkefnið og smíða lítið herbergi fyrir stólinn, til 
dæmis úr skókassa sem er með eina eða fleiri hliðar opnar. Þú getur einnig búið til fleiri eins stóla eða tilbrigði 
við stólinn sem fylla heilan sal. Þá er hægt að bæta við einföldum fígúrum, annað hvort úr plastleir, teiknuðum 
eða búnum til úr klippimyndum sem festar eru á trépinna og gera hreyfimynd eins og í leikhúsi sem tekin er 
upp á myndband. 

Ef þú gerir stól í raunstærð, getur verið gott að vera í samstarfi við annan nemanda um smíði stólsins. 
Athugaðu hvaða efni eru nægilega sterk til að bera líkama þinn án þess að brotna undan þér. Kannski getur þú 
notað búta af öðrum húsgögnum að hluta eða öllu leyti í þinn stól.

kennslugögn
Bylgjupappi, hænsnanet, trépinnar og aðrir tréafgangar, sogrör, plast, leir, blómavír. Límbyssa, vírklippur, 
límstifti, naglar. Ofið efni, plastfilma, álpappír. Fundið efni.

námsefni
https://www.youtube.com/embed/_BYUHiJl3hg?rel=0 (um tilurð húsgagnanna stóls og borðs Peters)
https://bobles.dk/den-glade-udvikling/ (um þróun og notkunarmöguleika leikhúsgagnanna bObles)
https://www.youtube.com/watch?v=SH9FMK6jBe0 (um framleiðslu Magis stóla úr plasti)
https://www.youtube.com/embed/sIJRzcLKq9Y?rel=0 (um gerð  Fellistólsins) 

innblástur
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 hön-
nuðinn/arkitektinn Louise og Bolette Blædel (2006).
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