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

námsefni í hönnun fyrir börn  : kennsluleiðbeiningar fyrir kennara

STÓLLINN MINN - frá hugmynd að húsgagni

 I : orð eru til alls fyrst   hugmyndavinna  textaskrif 
   
   rannsaka stóla frá ýmsum tímum, tækni og samfélagshópum
   samhengi, saga og samfélag, tíðarandi, merking 
   fagurfræði-notagildi-tækni
   ritföng, vinnubók

   
 II : tjáning í teikningu    tvívíð framsetning  teikning   

   hanna stól að eigin höfði miðað við gefnar forsendur 
   kanna sjónræna útfærslumöguleika á tvívíðu formi 
   stakur hlutur, margir hlutir
   blýantur, litir, pappír, samsettar klippimyndir  

 III : mótun í form     þrívíð úrvinnsla  mótun   

   smíða stól úr handhægu efni og með einfaldri tækni 
   reyna verklega framkvæmd á óefniskenndri hugmynd
   mælikvarði, bygging, sjálfbærni, efniskennd
   pappi, tré, málmur, fundið efni 

viðfangsefni 
Námsefnið er byggt upp á myndbandi sem gefur almennt innlit í sýninguna Öld barnsins - norræn hönnun 
fyrir börn frá 1900 til dagsins í dag, með sértækari kynningu á valinni hönnun, hönnuðum og arkitektum sem 
veitir innblástur og leggur grunn að verkefnavinnu nemenda. Ítarlegri verkefnalýsingar styðja síðan þrjú skref 
aðgengilegra verkefna og kveikjum í umræður og vangaveltur sem saman ná utan um heildarferli í hönnun. 
Verkefnin miða að hönnun stóla sem nemendur geta unnið úr og leyst á margvíslegan hátt, ýmist í texta, 
teikningu eða í mótun - allt eftir aðstæðum hverju sinni. Hvert skref eða hluta er hægt að vinna óháð hvorum 
öðrum og aðlaga öllum stigum grunnskólans, frá 1.-10. bekkjar. 

tilgangur
Markmið verkefnisins er að gefa nemendum innsýn í og grunnþekkingu á hönnun, þar með talið 
hugmyndavinnu með efnisöflun, tvívíðri framsetningu hugmynda og þrívíðri úrvinnslu hönnunarhlutar. 
Áhersla er lögð á hvað einkennir hönnun sérstaklega fyrir börn, með tilvísun í einkennandi menningu á 
norðurlöndunum og afstöðu valinna hönnuða og arkitekta til viðfangsefnisins, auk almennari þátta eins og 
sjálfbærni í hönnun. 

nálgun
Lögð er áhersla á að nemendur læri hvernig nota má þá þekkingu og sköpunargleði til að ná fram markmiðum 
sínum og nýti hugmyndaauðgi og persónlega sköpun í einstaklingsbundna úrlausn eða niðurstöðu verkefnis. 
Nemendur tileinka sér þverfaglegar vinnuaðferðir í hönnun, þ.e. að kanna bæði sögu og samfélagslega þætti, 
merkingu, fagurfræði og stærðarhlutföll, efnisvitund og tækni auk vitundar um sjálfbærni sem grunn að 
verkefnavinnu. Verkefnum lýkur með því að nemendur kynna verkefni sín í bekknum. Lausnir eru gagnrýndar 
af kennara og samnemendum og áhersla er lögð á uppbyggilegar og hugvíkkandi umræður um verkefni og 
vinnuferli, frekar en eiginlega niðurstöðu þeirra.
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kennsluaðferðir 
Unnið er út frá aðferðafræði í kennslu sem miðar að “learning by doing” eða námi í gegnum persónulega  
vinnu nemenda og tilraunir með efnið, ásamt hugtakinu þrautalausnum (e. problem solving) og þemanámi 
sem gengur þvert á allar námsgreinar með sjálfstæð og skapandi viðfangsefni.  Leitast er við að endurspegla 
grunnþætti menntunar sem eru læsi og sköpun sem koma fram í almennum hluta aðalnámskrár.

námsmat
Verkefnin eru metin eftir þremur þáttum: 
a) hugmyndavinnu og þekkingaröflun          b) framkvæmd           c) framsetningu  
(sjá einnig hjálagðan viðauka I: Námsmat verkefna)

hæfniviðmið
Að nemandi geti:
° aflað sér þekkingar á grunnforsendum og skilyrðum hönnunar og unnið með uppsetningarmöguleika og
   innihald á skapandi hátt.
° sýnt fram á hönnunarferlið með skissubók.
° hannað stól miðað við gefnar forsendur
° smíðað frumgerð í kvarða eða raunstærð með einfaldri tækni 
° kynnt verkefni sín og rökstutt þær lausnir sem notaðar eru.
° tekið þátt í umræðum með jákvæðri og uppbyggilegri gagnrýni
 
markmið
 ° Að nemandi geti valið á milli fjölbreyttra aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir á
    fjölbreyttan hátt.
° Að skapa grunn sem nemendur geta nýtt sér til frekari eintaklingsbundinnar sköpunar og hugmyndaauðgi.

námsefni
Guja Dögg Hauksdóttir, Byggingarlist í augnhæð - grunnatriði byggingarlistar. (Námsgagnastofnun og 
Arkitektafélag Íslands, 2009)
Ingvar Sigurgeirsson, Litróf kennsluaðferðanna (Forlagið, 2011)
Ning de Coninck-Smith, Öld Barnsins: 114 ár með hönnun, byggingarlist og listum fyrir börn (grein í 
sýningarskrá með sýningunni Öld barnsins) (Vandalorum, Designmuseum Danmark, Designmuseum Helsinki, 
2014.)
Mennta- og Menningarráðuneyti,  Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Mennta- og 
Menningarráðuneyti, 2011)
Peter Fiell og Simone Philippi, 1000 Chairs (Taschen, 2001)
Rósa Kristín  Júlíusdóttir, Listabúðir - listræn nálgun í námi (Háskólinn á Akureyri, 2006)
Steingrímur Eyfjörð, Handbók í hugmyndavinnu (Útúrdúr, 2010)
Wucius Wong, Principles of Form and Design  (Van Nostrand Reinhold, 1993)
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Læsi:
 „Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þáttakendur í að  
 umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og  
 bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa  
 með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ 
 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:17) 

Sköpun:
 „Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir   
 það fyrri þekkingu og skapa nýja. Þannig er menntun í rauninni  
 sjálfssköpun, leið upplýsts einstaklings til að verða „meira í dag  
 en í gær“. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og   
 ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra.“   
 (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011:22)


