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Formáli 
Námsefni þetta er til fullnaðar á meistaragráðu - Master of Art Education in Visual Art - við 

Listaháskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið var Dr. Rósa Gunnarsdóttir kennslustjóri við 

Háskólann í Reykjavík. Henni vil ég þakka kærlega fyrir veittan stuðning og gagnlegar ábendingar. 

Einnig vil ég þakka Valgerði Hauksdóttur grafíklistamanni og kennara fyrir hagnýtar og faglegar 

ráðleggingar. Fjölskyldu minni og eiginmanni Jóni Herði Jónssyni vil ég þakka allan þann stuðning 

og þolinmæði sem þau hafa sýnt mér á meðan á náminu stóð, Skúla Gestssyni kennara og 

tengdasyni fyrir ómælda hjálp við uppsetningu námsefnisins og Sigrúnu Steingrímsdóttur kennara 

við Kvennaskólann í Reykjavík fyrir prófarkalestur. 
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Ágrip 
Lokaverkefni mitt er kennsluefni í grafík þar sem ég tel að efni í þeim flokki sé af skornum 

skammti hér á landi. Kennsluefnið skiptist upp í umfjöllun um grafík, sögu íslenskrar grafíkur og 

þróun, greinar hennar og helstu aðferðir. Einnig fjalla ég um sögu og þróun pappírs og hvernig hægt 

er að nýta hann sem kennsluefni í grafík fyrir grunnskólanemendur. Að síðustu kem ég með tillögur 

að verkefnum í grafík og hvernig efnið gefur tilefni til þverfaglegra tenginga við aðrar námsgreinar. 
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Abstract 
During my work as an artist in printmaking I have found the lack of teaching material in Icelandic 

on the subject. When it came to choosing the subject for my thesis my thoughts on the matter were 

clear. My final project splits in two, a theoretical essay on the educational benefits of a curriculum 

in printmaking and the value of practical skills and a teacher’s manual. The manual consists of 

proposals for written and practical assignments and pedagogical approach. 
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Inngangur 
Aðdragandann að lokaverkefni mínu má rekja til áhuga míns á grafík en ég hef starfað sem 

grafíklistamaður í tuttugu ár. Á þessum tuttugu árum sem ég hef starfað í greininni hef ég rekið mig 

á það að lítið sem ekkert kennsluefni hefur verið gefið út á íslensku sem fjallar um grafík og 

grafískar aðferðir. Kennarar og listamenn í grafíklist voru og eru sennilega flestir með sitt eigið 

kennsluefni, sem ekki hefur verið gefið út opinberlega. Þegar leitað er eftir upplýsingum á netinu 

finnst ekkert efni á íslensku. Til að mæta þessari þörf fannst mér tilvalið að semja kennsluefni fyrir 

grunnskólanemendur en jafnframt er þessi kennslubók gagnleg fyrir alla þá sem vilja fræðast 

eitthvað um grafík og grafískar aðferðir. 

Ritgerðinni skipti ég upp í tvo hluta. Fyrri hluti ritgerðar fjallar um hvaða kennslufræðilega 

ávinning sé að hafa af námsefni í grafík og gildi þess að efla verklega færni í listgreinum og hvort 

sú menntun geti komið að gagni við að temja nemendum vinnuvenjur sem nýta má í öðrum 

námsgreinum. Seinni hluti ritgerðarinnar er kennsluefni í grafík en þar fjalla ég almennt um grafík, 

þar sem hugtakið er skilgreint, saga íslenskrar grafíkur rakin og helstu aðferðir hennar. Einnig fjalla 

ég um sögu pappírs og þróun hans og hversu frábær efniviður hann er til kennslu í skapandi 

skólastarfi. Að síðustu kem ég með tillögur að verkefnum í grafík fyrir grunnskólanemendur, góðar 

ráðleggingar og hagnýtar upplýsingar til kennara. 

Sú hugmyndafræði sem lögð er til grundvallar námsefninu og stuðst er við, er byggð á 

kenningum tveggja fræðimanna en þeir eru John Dewey (1859-1952) og Elliot W. Eisner (1933). 

Þessir fræðimenn voru báðir sammála um það að nemendur þurfi að vera virkir í eigin þekkingarleit 

og í námi þyrftu nemendur að framkvæma rannsóknir til að byggja upp eigin þekkingu. Dewey 

lagði áherslu á verklega kennslu og segir að nemendur „læri með því að framkvæma“ (e. learning 

by doing) sem voru nokkurskonar einkunnarorð hans. 

Eisner segir í bók sinni The Arts and the Creation of Mind að nemendum sé nauðsynlegt að 

efla og þjálfa sig í tæknilegri færni en þannig verður nemandinn fær um að nota ólík efni sem 

tjáningarmiðil og lærir að tileinka sér ákveðið verklag. En með aukinni þekkingu fá nemendur 

tilfinningu fyrir því hvað mismunandi efni gera mögulegt og hvað ekki og öðlast þannig færni í að 

velja viðeigandi miðla hverju sinni. 

Grafíkin býður upp á margar og mismunandi aðferðir en vinnubrögðin í grafíkinni eru 

fjölbreytt og býður tæknin upp á mikla möguleika til úrvinnslu. Fyrst er unnið með prentplötu og af 

henni er svo myndin þrykkt á pappír og birtist myndin þar endanlega. Kennslu í grafík er hægt að 

byggja upp stig af stigi þar sem farið er frá hinu einfalda til hins flókna og hægt er að aðlaga hana 

að þroska og getu hvers nemanda. Má því segja að möguleikar hennar til kennslu séu margir: að 

leggja áherslu á handverkið, efla verklega færni ásamt því að grafíkin með öllum sínum aðferðum 
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býður upp á svo óendanlega mikla möguleika á útfærslu verka og samþættingu annarra námsgreina. 

Kennsluefni í grafík er góður kostur til að efla verklega færni og samþætta við aðrar námsgreinar. 

Grafík hvetur til lausnamiðaðrar vinnu nemandans því að í grafík getur minnsta breyting á 

verkferlinu haft áhrif á lokaútkomuna. Hún býður upp á mikla útfærslumöguleika m.a. vegna 

möguleika sinna til tvívíðra og þrívíðra verka og hægt er í raun að samþætta hana við hvaða fag sem 

er t.d. náttúrufræði, íslensku eða stærðfræði. Jafnframt er auðvelt að útbúa verkefni fyrir nemendur 

þar sem farið er inn á umhverfismennt og sjálfbærni. 

Í þeirri menntastefnu sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla (2011a) er lagt upp með sex 

grunnþætti sem eiga að stuðla að almennri menntun einstaklingsins og er sjálfbærni einn af þessum 

þáttum. Auk sjálfbærni eru sköpun, læsi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti 

þeir þættir sem hafðir eru að leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 10-11).  

Með því að beita grafískum aðferðum við aðrar námsgreinar, fá nemendur tækifæri til að 

kanna námsefnið með nýjum leiðum. Flæðið í náminu verður meira og námsgreinarnar vinna og 

styðja hvor við aðra. Kennsluefnið er skrifað með það fyrir augum að veita kennurum tækifæri á að 

stuðla að aukinni þekkingu, leikni og hæfni nemenda í gegnum grafík, en þetta eru þrjú lykilhugtök 

sem eru skilgreind í drögum að sameiginlegum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011:37). 

Lykilhæfniþáttunum er ætlað að tengja grunnþættina við markmið um hæfni nemenda að loknu 

námi en hæfnin tengist getu nemenda til að tengja þekkingu sína og leikni við frekara nám og störf 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Verkefnin eru byggð þannig upp að byrjað er á einföldum 

þrykkaðferðum sem smátt og smátt verða tæknilegri og gera æ meiri kröfur til nemendanna. 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskólanna - almennum hluta frá 2011 kemur fram að við skipulag 

skólastarfs skal lögð áhersla á nám og menntun og hæfni þeirra að loknu námi. Kennsluefnið er 

skrifað með það fyrir augum að það auki skilning nemenda á því hvað sé grafík, hvaða gildi hún 

hefur og hvaða ávinning hún gefur. 

 

Hæfniviðmið kennsluefnisins er: 

• að nemendur skilji hvað grafík sé og hverjar hennar helstu aðferðir eru 

• að nemendur geti meðhöndlað efni og áhöld á réttan hátt og gengið frá þeim 

• að nemendur þjálfist í tæknilegum vinnubrögðum í grafík 

• að nemendur geti unnið myndverk á mismunandi tegundir pappírs, s.s. þrykk og 

klippimyndir 

• að nemendur þekki sögu, þróun og gerð pappírs 

• að nemendur geti tileinkað sér einföldustu aðferðir þrykks 
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• að nemendur læri að taka tillit til annarra og þrói með sér samvinnu 

• að nemendur kunni skil á íslenskum sem erlendum grafíklistamönnum 
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1. Grafík 
1.1 Skapandi greinar og grafík 
Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku þjóðfélagi á undanförnum árum. Samfélagið er að 

takast á við afleiðingar hins mikla efnahagshruns sem átti sér stað bæði hér á landi og úti í hinum 

stóra heimi. En jafnframt hafa skapast hér ný tækifæri sem meðal annars má sjá í skapandi 

atvinnugreinum. Einstaklingar sem geta beitt skapandi hugsun, beitt verklegri færni og eru óhræddir 

við að prófa nýjar leiðir, eru taldir jákvæði starfskraftar. Skapandi atvinnugreinar hafa nú blómstrað 

sem aldrei fyrr og umræðan um sköpun, list og hönnun orðið mun meiri en áður og einnig mikið 

verið rætt um fjölbreytta kennsluhætti, skapandi og fjölbreytta starfshætti. Hefur þessi aukna áhersla 

á skapandi hugsun í þjóðfélaginu einnig náð að teygja sig inn í skólasamfélagið og ratað inn í hina 

nýju Aðalnámskrá 2011. 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011 segir: 

 
Leggja ber áherslu á að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim fyrirbærum sem þeir 
fást við í námi sínu. Það er m.a. gert með því að leggja áherslu á frjótt, skapandi starf, 
verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem hvatt er til frumkvæðis og 
sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingu í skólastarfi og daglegu lífi (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011:36). 

 

Sú menntastefna sem birtist í Aðalnámskrá grunnskóla (2011a) er lögð upp með sex grunnþáttum 

sem eiga að stuðla að almennri menntun einstaklingsins og er sköpun einn af þessum þáttum. Auk 

sköpunar eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti þeir þættir 

sem hafðir eru að leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 10-11). 

Í námskránni er öllu námi skipt upp í 4 hæfniþrep. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um 

þekkingu, leikni og hæfni nemenda, sem leiða síðan til meiri sérhæfingu og fagmennsku. Nám í 

grunnskóla þarf að taka tillit til allra þessara þátta þar sem tekið er mið af aldri og þroska nemenda. 

Ef rýnt er í markmið Aðalnámskrár má sjá að þar er lögð áhersla á marga þætti í kennslu 

myndmenntar; sköpunarþörfina, tækniþáttum, gagnrýnina, listasöguna og samstarf og félagsþroska. 

Hinar grafísku aðferðir skulu flokkaðar eftir aldursstigi, þ.e. miðað er við getu og hæfni hvers 

aldurshóps. Í 1.-3. bekk er ekki lögð áhersla á að þjálfa einstaka verkþætti eins og grafík. Áhersla er 

þó lögð á að nemendur öðlist kunnáttu í vissum færniþáttum eins og myndfrásögn, að þekkja 

grunnform og einfalda litafræði. Í 4.-9. bekk eru afmarkaðir verkþættir taldir upp og þar á meðal eru 

grafískar aðferðir eins og aldinþrykk, einþrykk, pappaþrykk og dúkrista. Eftir því sem nemendur 

eldast er farið í flóknari útfærslur á grafískum aðferðum svo sem tréristu.  

Eisner talaði um í bók sinni The Arts and Creation of Mind um skapandi tjáningu og 
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mikilvægi þess að þróa sköpunina í allri sinni vinnu, að nemendur ættu að hafa raunveruleg 

vandamál og viðfangsefni til að leysa og finna skapandi lausnir á þeim. Hann nefnir líka tæknilega 

færni sem sé nemandanum nauðsynleg að þjálfa sig til þess að geta notað ólík efni sem 

tjáningarmiðil. Þegar nemendur ná auknum þroska verða þeim ljósir möguleikar efnisins en 

tæknileg færni þarf að ná sömu hæðum og hugmyndirnar um hvað á að gera úr því. Efnisvalið geri 

ákveðnar kröfur um verklega kunnáttu en ekki endilega vélræna. Að beita henni til að ná tilætluðum 

áhrifum gerir kröfu um næmni fyrir eiginleikum efnisins og það að þurfi líka skilning á 

möguleikum þess og takmörkunum. 

Kennsluefni í grafík er góður kostur til að efla verklega færni. Kennsluefnið nær til margra 

vegna þess að fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa nemendunum tækifæri á að læra á mismunandi 

vegu. Með því að hafa verkefnin verkleg dýpkar það skilning nemenda á því sem verið er að vinna 

með. Nemendur spreyta sig á ýmsum tæknilegum aðferðum og kljást við þau vandamál sem geta 

komið upp í ferlinu. Í myndmenntanámi kynnast nemendur mörgum verkþáttum. Grafíkin byggist á 

mörgum og mismunandi aðferðum, en vinnuferli hennar byggist á myndgerð, skurði og þrykki og er 

tæknihlið grafíkvinnunnar einstök þar sem hægt er að gera myndir í fleiri en einu eintaki. Unnið er 

með fleti og form, en grafíkin getur hjálpað nemendum að gera sér betur grein fyrir mismunandi 

gerðum forma, áferð þeirra og mynstri, speglun, negatífa og pósítifa fleti. Tæknihlið grafík-

vinnunnar er einstök, þar sem hægt er að gera myndir í fleiri en einu eintaki og einnig hægt að 

þrykkja lag ofan á lag. En með þessari aðferð er hægt er að koma inn á kennslu í litafræði t.d. með 

því að byrja á því að bera gulan lit á plötu og þrykkja myndefnið á pappír og svo aftur með bláum 

lit og útkoman verður þá græn mynd. Grafíkin krefst einnig verklegrar tækni og aga en einnig er 

mikil áhersla lögð á skissugerð og hugmyndavinnu. Að leggja áherslu á handverkið, efla verklega 

færni ásamt því að grafíkin með öllum sínum aðferðum býður upp á svo óendanlega marga 

möguleika á útfærslu verka og samþættingu annarra námsgreina. 

Kennsluefni í grafík gefur einmitt tilefni til margra þverfaglegra tenginga við aðrar 

námsgreinar. Vegna fjölbreyttra aðferða hennar og útfærslumöguleika til kennslu er hægt að tengja 

grafíkina við nánast hvaða námsgrein sem er. Hægt er að vinna með samþættingu og tvinna saman 

öðrum greinum t.d. smíði, íslensku, náttúrufræði og stærðfræði. Myndskreyta má sögur og ljóð og 

nota til þess mismunandi grafíkaðferðir. Í umhverfismennt væri hægt að fara í pappírsgerð og fjalla 

um endurvinnslu og hugtakið sjálfbærni. Þar gætu nemendur búið til sinn eigin pappír, þrykkt með 

allskyns efnivið eins og ávöxtum, grænmeti og unnið með hluti úr náttúrunni. Í náttúrufræði er hægt 

að útfæra auðveldlega verkefni fyrir nemendur þar sem þeir rannsaka náttúruna, t.d. týna jurtir, læra 

nöfn þeirra, teikna í skissubækur, skera í dúk og þrykkja síðan á pappír. Mynstur og form eru alls 

staðar í kringum okkur, í umhverfinu og í náttúrunni og með hjálp grafíkur geta nemendur fengið 
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aðra sýn á hugtök eins og speglun, andhverfu og form en það eru hugtök sem mikið er unnið er með 

í stærðfræði. Möguleikarnir eru því margir. Þetta víkkar sjóndeildarhring nemenda og gerir 

jafnframt námið og kennsluna skemmtilegri. 

Samþætting námsgreina er því gagnlegt tæki fyrir kennara í viðleitni sinni til að koma inn á 

alla þá þætti sem huga þarf að í kennslu, því hægt er að útfæra þá á svo margan hátt og taka tillit til 

ólíkra þarfa nemenda. Með samþættingarverkefnum eru nemendur virkir þátttakendur og læra af 

þeirri reynslu sem þeir viða að sér þar. Verkefnin eru oft leyst í hópastarfi og þar reynir á 

samskiptahæfni nemandans, þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun sem gefur nemendum færi á að nýta 

styrkleika sína og hæfni og einnig það að taka tillit til hvors annars. En eitt af því sem einkennir 

verkferli grafíkur er einmitt samvinna. Vinna í grafík býður oft upp á verkaskiptingu, en auðvelt er 

að vera með ákveðna verkaskiptingu milli nemenda þegar unnið er að sameiginlegu verkefni. Hægt 

væri að fá nemendum ákveðið hlutverk þar sem einn nemandi sæi um að bera prentsvertu á plötur, 

annar sæi um þrykkvinnuna og sá þriðji gengi frá myndum. 

Með samþættingu námsgreina fá nemendur tækifæri til að vinna með ólík viðfangsefni á 

fjölbreyttan hátt og tenging námsefnisins við daglegt líf verður merkingarbært í þeirra augum. 

Nemendur fá oft aukið öryggi í gegnum vinnuferlið en þannig geta þeir sem finna sig illa í öðrum 

verkþáttum myndmennta ef til vill tjáð sig betur með einhverjum þeirra aðferða sem grafíkin býður 

upp á en hún býður upp á ótal möguleika sem hægt er að nýta sér á ýmsum sviðum námsins. Að 

vinna í grafík er ólíkt því sem börn eru vön og býður upp á lengra vinnuferli. Þegar nemendur 

teikna eða mála birtist myndin smátt og smátt fyrir framan þau, en í grafíkinni vinna þau myndina 

sína á plötu sem getur verið úr margskonar efnum t.d. steini, málmi, silki, gleri eða pappa. 

Nemendur geta í raun aldrei verið vissir um það hvernig útkoman verður þ.e. hvort að hún muni 

heppnast eða ekki. En það er eitt af því sem gerir grafíkina svo spennandi, þessi óvænta útkoma.  
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1.2 Þróun íslenskrar grafíkur 
Segja má að það að þrykkja sé forn athöfn, því að fyrstu merki um viðkomu mannsins á jörðinni 

voru afþrykk af höndum frummanna á hellisveggjum sem gerð voru í árdaga (Bragi Ásgeirsson, 

1986:57). Í dag eru ein fyrstu merki mannsins þrykkt við 

fæðingu eða agnarlítil fótspor, þar sem lítill fótur er 

stimplaður á pappír. Tréristan er elst allra þrykkaðferða og 

er hún fyrsta fjölþrykksaðferðin sem opnaði ótal 

möguleika á að breiða út rit- og táknmál. Er fyrst vitað um 

notkun tréristunnar í Kína og Egyptalandi til að margfalda 

einföld mynstur í leir eða vax ásamt því að menn þrykktu 

einnig á dúka og klæði. En það var með uppgötvun pappírs 

í Kína 100 árum e.Kr. að menn fengu verðugt efni til að 

þrykkja tréplöturnar sínar á. Síðar var horfið frá hinum frumstæðu tréstimplum í flóknari myndir 

sem menn skáru út í tréplötur eða hinum svokölluðu tréstokkum (Bragi Ásgeirsson, 1986:57). 

Um langan aldur voru þrykktar myndir stór þáttur í 

menningu þjóða, þau skreyttu klæði og íverustaði manna, 

lýstu texta bóka og voru eina aðferðin til að fjölfalda 

myndir eða þangað til að ljósmyndatæknin kom til. Þegar 

litið er til sögu íslenskrar grafíkur kemur í ljós að hún er 

ekki löng miðað við grafíklistasögu annarra þjóða. 

Einangrun landsins, harðræði og fátækt hafði þar mikil 

áhrif. Þær listgreinar sem voru stundaðar hér einna helst 

fram að 19. öld voru tréskurður, vefnaður og lítillega silfur- 

og gullsmíðar (Aðalsteinn Ingólfsson, 1979). Grafíklist 

skaut ekki rótum hér á landi fyrr en á 20. öldinni. Þróun 

prentlistar var löng og flókin en á 16. öld barst hingað til 

lands fyrsta prentsmiðjan og var Guðbrandur Þorláksson 

biskup á Hólum einna atkvæðamestur við prentun bóka á 

íslensku. Þar var m.a. Guðbrandsbiblía prentuð þar sem 

flúraða upphafsstafi og smámyndir er að finna (Guðrún Jónsdóttir, 1986:69). Hefur fjöldi tréplatna 

með útskurði úr Hólaprentsmiðju varðveist og eru enn geymdar á Þjóðminjasafni Íslands. Fyrstu 

evrópsku tréskurðarmyndirnar sem vitað er um eru frá árinu 1380 en stuttu síðar kom þýski 

meistarinn Albrecht Durer (1471-1528) fram með tréskurðarmyndir í svörtu og hvítu prenti. 

Framlag hans til grafíklistar varð ómetanlegt fyrir síðari tíma, því að með myndum hans öðlaðist 

Mynd 1 Fótspor nýbura 

Mynd 2 Síða úr Guðbrandsbiblíu 
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grafíkin fullt jafnrétti við aðrar greinar evróskrar myndlistar (Einar 

Hákonarson, 1967). Grafíklist og prentlist eru náskyld og í upphafi voru 

þær ein og sama listgreinin. Vinnubrögðin í grafíkinni eru þó fjölbreytt og 

býður tæknin upp á mikla möguleika til úrvinnslu. Fyrst er unnið með 

prentplötu og af henni er svo myndin þrykkt á pappír og birtist myndin þar 

endanlega. 

Fyrstu íslensku grafíklistamennirnir sem getið er um, voru þeir 

Þorsteinn Hjaltalín (1777–1817) og Sæmundur Hólm (1749–1817) en hann 

vann m.a. frumteikningar í ferðabók Óktavíusar frá Íslandi 1780. Störfuðu 

þeir báðir erlendis eða í Þýskalandi og voru þekktir þar (Guðrún Jónsdóttir, 1986:69). Sæmundur 

Hólm vildi fá að flytja inn pressu til Íslands og skrifaði íslenskum stjórnvöldum bréf þess efnis en 

fékk litlar undirtektir hjá stjórnvöldum svo ekkert varð af því. Ástæðan var kannski sú að mikil 

fátækt var hér á landi á þeim tíma og mikið harðræði og hafði almenningur hafði því lítinn áhuga á 

myndlist enda eingöngu á færi efnafólks að fjárfesta í slíku tæki. Stuttu síðar komu íslenskir 

listamenn sem fengust lítillega við grafík, en það voru þeir Jóhannes Kjarval (1885–1972) sem 

gerði nokkur steinprent af landslagi árið 1919, Björn Björnsson (1886–1936) en hann vann nokkrar 

þurrnálsmyndir trúlega í kringum 1910 og Guðmundur (Muggur) Thorsteinsson (1891–1924) sem 

gerði nokkrar tréristur um 1915. 

Guðmundur Einarsson frá Miðdal (1895-1963) var einn af okkar fyrstu grafíklistamönnum 

en hann nam listina í Þýskalandi og vann aðallega ætingar og þurrnálamyndir. Guðmundur var 

fyrstur til að flytja grafíkpressu til landsins og hélt hann fyrstu grafíksýninguna árið 1925. Í sjálfu 

sér gerðist ekkert fyrr en Jón Engilberts (1908–1972) kom heim frá námi eða um 1930. Í kjölfarið 

komu gagnmenntaðir og sannfærðir grafíklistamenn til sögunnar eins og Barbara Árnason (1911–

1975) en hún var breskættuð og hafði numið fræðin í Royal 

College of Art í London kopar- og tréstungu (Aðalsteinn 

Ingólfsson, 1979:8). 

Í byrjun sjötta áratugarins kemur Bragi Ásgeirsson heim 

frá námi. Hann átti einn stærsta þáttinn í því að efla grafíkdeild 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands sem þá var og hét, en þar 

lagði hann grunninn fyrir verðandi grafíklistamenn framtíðarinnar 

(Aðalsteinn Ingólfsson, Bera Norðdal, 1993:14). 

 

 

Mynd 3 Albrecht Durer 

Mynd 4 Sjálfsmynd, Bragi 
Ásgeirsson 
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1.3 Félagið Íslensk grafík 

Árið 1954 stofnuðu nokkrir kappsfullir listamenn félagið Íslensk 

grafík í þeim tilgangi að vinna að kynningu og eflingu á 

grafíklist hér á landi. Þetta voru þeir Jón Engilberts, Hafsteinn 

Guðmundsson, Jóhannes Jóhannesson, Jón Þorleifsson, Kjartan 

Guðjónsson, Benedikt Gunnarsson og Veturliði Gunnarsson. 

Starfsemin lagðist þó fljótlega niður og var helsta ástæðan fyrir 

því aðstöðuleysi félagsins og fáir félagsmenn (Íslensk grafík). 

Félagið Íslensk grafík, var síðan endurreist í núverandi 

mynd árið 1969 í samstarfi eldri grafíklistamanna og þeirra í 

nýrri kynslóð grafíklistamanna sem voru að koma heim eftir nám erlendis. Má þar nefna Einar 

Hákonarson (1945) sem var upphafsmaður þess, Jón Reykdal (1945–2013), Ragnheiði Jónsdóttur 

(1933), Björgu Þorsteinsdóttur (1940), Þórð Hall o.fl. Núverandi félag tók upp sama nafn Íslensk 

grafík og seinna tók það upp merkið sem Jón Engilberts teiknaði (sjá mynd). Með stofnun félagsins 

mörkuðust tímamót fyrir grafíkina og listamenn sem að henni unnu. Almenningur fékk þar með 

tækifæri til að sækja grafíksýningar og eignast grafíkverk, þau voru ódýrari en önnur list vegna þess 

að þau voru þrykkt í eintökum. 

Stefna félagsins var strax í upphafi að styðja félagsmenn sína, kynna á erlendri sem íslenskri 

grund, og skapa þeim betri grundvöll til að vinna að list sinni og koma henni á framfæri. Markmið 

félagsins eru: 

 

− að vera hagsmunafélag grafíklistamanna, 

− að stuðla að framgangi grafíklistar á Íslandi, 

− að gangast fyrir samsýningum félagsmanna, 

− að kynna erlenda grafík á Íslandi, svo og íslenska grafík á erlendum vettvang 

(Félagið Íslensk grafík). 

 

Meðal þess sem félagið hefur staðið fyrir er fjölbreytt sýningahald, útgáfa á grafíkmöppum, stofnun 

félagasamtakanna Grafíkvinir, en grafíkvinur er áskrifandi að einu grafíkverki ár hvert eftir valdan 

myndlistarmann félagsins. Myndina vinnur listamaðurinn sérstaklega fyrir félagið. Grafíkvinir fá 

einnig boð á sýningar félagsins og aðrar uppákomur. Ágóðinn rennur til starfsemi félagsins og 

uppbyggingar á verkstæði þess. Félagsmenn eru nú yfir 70 talsins. 

 

 

Mynd 5 Merki Íslenska 
grafíkfélagsins 
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1.4 Grafíkverkstæðið og salurinn  
Eitt af verkefnum félagsmanna frá endurreisn félagsins var að útbúa gott grafíkverkstæði fyrir 

félagsmenn sína, en þeir höfðu kynnt sér grafíkverkstæði erlendis er þeir voru við nám. Markmiðið 

með verkstæðinu var að gera félagsmönnum kleift að vinna stór grafíkverk, halda námskeið og 

fyrirlestra en einnig að erlendir sem íslenskir listamenn fengju tækifæri til að leigja sér aðstöðu þar, 

en þó að uppfylltum þeim skilyrðum að þeir hefðu reynslu og menntun í notkun þeirra. 

Undantekning er þó gerð ef viðkomandi 

listamaður hefur ekki þessa kunnáttu, að 

viðkomandi fái aðstoð faglærðs 

grafíklistamanns (sjá félagið Íslensk grafík, 

2013). Draumar félagsmanna rættust árið 

1995 en þá fengu þeir 400 m2 húsnæði undir 

starfsemi sína að Tryggvagötu 15, en það var 

í eigu Reykjavíkurborgar. Síðar eða árið 1999 

færðist starfsemi þeirra að Tryggvagötu 17, 

hafnarmegin, en þar er það ennþá til húsa. 

Verkstæðið er rúmlega 300 m2 að stærð og er það rekið af félagsmönnum. Verkstæðið er búið 

góðum tækjabúnaði, enda kappkostar félagið að hafa ætíð bestu og fullkomnustu tæki og tól sem 

völ er á. Verkstæðið er með fullkomið loftræstikerfi og er eingöngu ætlað til þrykkvinnu á 

listgrafík. 

Salur félags Íslenskrar grafíkur var vígður árið 1999 og er 53 m2 að stærð. Hann er með 

mikilli lofthæð og færanlegum vegg sem hægt er að renna inn í salinn. Sýningarhald og kynningar á 

félaginu og félagsmönnum þess, bæði erlendis og innanlands hafa verið helsti burðarás 

grafíkfélagsins. Skúffugallerí félagsins var opnað sama ár og er hlutverk þess að gefa almenningi 

kost á að skoða verk félagsmanna ásamt því að kaupa verk þeirra. Reglulegar samsýningar er stór 

þáttur sýningarhaldsins og gefst almenningi  kostur á að sjá allt það markverðasta sem er að gerast í 

grafíkinni hverju sinni (sjá félagið Íslensk grafík). 

  

Mynd 6 Verkstæði 
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2. Grafískar aðferðir 
Orðið grafík er grískt að uppruna og komið af orðinu grafrein, sem þýðir að skrifa eða teikna. 

(Madsen, H. Schmidt, 1997). Grafík eða svartlist er heiti á tækni í myndlist, sem felst í að grafa eða 

æta mynd á plötu, sem notuð er til að þrykkja með prentlitum mynd á pappír, silki, stein eða annað 

efni. Annað algengara orð sem gjarnan er notað er orðið þrykk. Það orð er líklegra tilkomið vegna 

sameiginlegs einkennis allra grafískra aðferða, þ.e. að útfærsla þeirra byggist í kjarna sínum alltaf á 

sömu lokaathöfninni, þrykkinu (Bragi Ásgeirsson, 1993:33). Grafískar vinnuaðferðir eru flokkaðar 

eftir eðli áferðarinnar sem unnin er í viðkomandi plötu eða flöt (sjá Íslensk grafík, 2013). 

 
Grafík skiptist í þrjá meginflokka og þeir eru: djúpþrykk – háþrykk – flatþrykk 

 

                          

       

                                                                                                       

     
 Djúpþrykk Háþrykk Flatþrykk 

 

2.1 Djúpþrykk (intaglio) 

Við djúpþrykk er átt þegar prentlitur er borinn í raufar og fleti þrykkplötunnar sem myndin er unnin 

á. Notast er við málmplötu og eru línur og fletir fylltir með prentlit, sem síðan þrykkist á pappír við 

mikinn þrýsting í pressu. Til djúpþrykks teljast; koparstunga, æting, þurrnál, messótinta og 

akvatintuæting. 

 

Koparstunga (engraving): Myndin er rist beint á plötuna með hvössu koparstungujárni. Platan er 

sett á hitaplötu, borinn er litur á plötuna og síðan er litnum nuddað af með pappír. Liturinn situr þá 

eftir í raufunum. Pappír er lagður yfir og svo er þrykkt. 

 

Æting (etching): Borinn er grunnur á málmplötuna. Til 

eru þrjár mismunandi gerðir af grunnum, en það eru 

harðgrunnur, mjúkgrunnur og akvatintugrunnur en það 

fer eftir hvaða áferð á að ná fram á plötunni hvaða 

grunnur er valinn. Harðgrunnurinn er oftast notaður við 

línuætingu, en mjúkgrunnurinn er viðkvæmari og hentar 

Mynd 7 Grafíknálar 



12 

vel til að taka afþrykk af ólíkum efnisáferðum. Grunnurinn er oftast úr vaxi, biki og trjákvoðu. Áður 

en grunnur er borinn á málmplötu er platan þrifin til að taka alla fitu af. Platan er næst sett á 

hitaplötu svo að grunnurinn þekist vel á 

plötunni. Platan er tekin af hitaplötunni og 

grunnurinn látinn þorna. Hægt er að nota 

hárblásara til að flýta fyrir. Myndin er teiknuð í 

grunninn með grafíknál eða öðru hvössu áhaldi 

og bókaplast sett á bakhlið plötunnar svo að 

sýran nái ekki að æta hana. Platan er sett í 

sýrubað í mislangan tíma (fer eftir því hversu 

djúp ætingin á að vera) og sýran étur sig í 

gegnum línur og raufar sem eru opnar. Línurnar 

verða þá svartar þegar prentsverta er borin á. 

Platan er tekin upp úr sýrubaðinu (gæta þess að 

vera með hanska) og er skoluð fyrst með vatni en svo með tvisti. Loks er málmplatan sett á 

hitaplötu, prentsverta er borin á með kartonsbút og er þurrkuð af með tarlatan og pappír. Þegar búið 

er að þurrka prentsvertuna af eins og þarf, situr prentsvertan eftir í raufunum og þar sem 

prentliturinn hefur verið skilin eftir á plötunni. Rakur pappír er lagður yfir plötuna og fílt þar yfir. 

Þrykkt er einu sinni yfir myndina í gegnum grafíkpressuna, fílti lyft upp, tekið í horn á pappír og 

losað varlega frá plötunni. Þrykkið er lagt á milli dagblaða og farg (karton, bækur) lagt ofan á, en 

það kemur í veg fyrir að pappírinn skemmist. 

 

Akvatintuæting (aquatint): Asfaltdufti er stráð á málmplötu. 

Yfirborð plötunnar er hitað yfir gasloga þar til asfaltduftið 

bráðnar og festist við plötuna. Platan er lögð í sýrublöndu 

og sýran étur sig á milli kornanna og myndar skorur. Þegar 

myndin hefur verið þrykkt, standa hinir hvítu flekkir eftir 

þar sem duftið hefur hlíft plötunni fyrir sýrunni. Þetta er 

góð aðferð til að ná mismunandi tónum í myndina. Í staðinn 

fyrir línuætingu, sýrubrennast heilir fletir. 

 

Þurrnál (dry-point): Í þurrnál er rist í málmplötu. Með 

oddhvassri nál eða hvössu áhaldi. Ekki þarf að grunna 

Mynd 9 Þurrnál 

Mynd 8 Æting með blandaðri tækni 
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plötuna því að platan er ekki sett í sýru heldur er teiknað beint á plötuna. Línurnar verða því mun 

grynnri heldur en plötur sem eru ættar og eyðast því hratt við hverja þrykkingu. Er þá ekki hægt að 

þrykkja mörg eintök af myndinni (Dawson, John., 1981:74). 

 

Messótinta (mezzotint): Málmplatan er ýfð upp með sérstöku áhaldi, tenntri egg, þar til myndast 

hefur reglulegt mynstur. Málmurinn er síðan jafnaður niður á tilheyrandi stöðum með sérstöku 

slípijárni til að fá mismunandi tóna í myndina (Dawson, John., 1981:74). 

 

2.2 Háþrykk (relief) 

Við háþrykk er yfirborð plötunnar þakið þrykklit, en niðurskornir fletir verða eftir hreinir 

Til háþrykks teljast: dúkrista, trérista og tréstunga. 

 

Dúkrista (linoleum): Myndin er skorin í dúk með dúkristujárnum. Prentsvertu er valsað yfir dúkinn 

og pappír lagður yfir og þrykkt með gúmmírúllu, skeið eða í pressu (Dawson, John, 1981:52). 

 

Trérista (woodcut): Þrykkplatan er venjulega langsneiddur tréflötur, þar sem myndin er skorin í með 

tréristujárnum en einnig er hægt að bora eða rissa með oddhvössu áhaldi í viðinn. Hægt er að nota 

ýmsar viðartegundir eins og furu, birki og krossvið. Tæknin í tréristu byggist á því að þeir hlutar 

sem ekki eru skornir í burtu þrykkjast á flötin sem þrykkt er á. Tréristan gefur ákveðna möguleika á 

mynstursáferðum með því að láta æðar trésins koma fram í þrykkinu (Madsen, 1977:53). 

Mynd 10 Trérista 
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Tréstunga (wood engraving): Byggist á sömu aðferð og tréskurður nema í stað langtrés er notaður 

þverskorin stokkur (endatré) og helst úr einhverjum harðgerðum við. Tréskurðarhnífar eru notaðir 

eins og við koparstsungu en þeir eru þó bognari (Dawson, John, 1981:52). 

 

2.3 Flatþrykk (planography) 

Byggist á því að yfirborð plötunnar er slétt og ekki sést hæðarmunur á myndflötunum með 

prentsvertunni og þeim flötum sem ekkert er á. Í flatþrykki liggja allir fletir í sömu hæð þ.e bæði 

litaðir og ólitaðir fletir. Til flatþrykks teljast: steinþrykk, einþrykk og silkiþrykk. 

 

Steinþrykk (lithography): Í 

steinþrykki er þrykkplatan oftast úr 

sérstökum kalksteini, en getur 

einnig verið úr málmplötu. 

Aðferðin við steinþrykk er á þann 

veg að mynd er teiknuð með feitri 

krít eða tússi á stein eða plötu. 

Steininn drekkur í sig vatnið þar 

sem hann er ekki varin með fitunni.  

Prentlit er síðan valsað yfir steininn 

og festist liturinn aðeins á þeim 

flötum sem fitan er til staðar, 

þ.e.a.s. teiknuðu og máluðu fletina (Madsen, 1977:110). 

 

Einþrykk (monoprint/monotype): Þrykkaðferð sem byggist á því að taka afþrykk af mynd sem 

mótuð hefur verið á valsaða glerplötu. Teiknað er í þrykklitinn með ýmsum áhöldum eða liturinn er 

Mynd 11 Áhöld til tréristu Mynd 12 Trérista 

Mynd 13 Steinþrykk 
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skafinn í burtu. Pappír er lagður yfir og strokið með handarjaðri eða gúmmírúllu. Ekkert þrykk 

verður eins vegna þess að teikna þarf myndina aftur og aftur eftir hvert þrykk. Ef nota á fleiri liti, þá 

þarf sér plötu fyrir hvern lit en það á við um allar grafík aðferðir ekki bara einþrykk (Printmaking, 

1978:110). 

 

Sáldþrykk (silkscreen printing): Sáldþrykk byggist á því að prentlit 

er þrýst í gegnum ramma sem er með þéttofnum vef yfir á pappír. 

Vefurinn er úr náttúrusilki eða polyester og er spenntur yfir ál- eða 

tréramma. Þeir fletir sem ekki eiga að hleypa í gegnum sig lit eru 

þakktir límkenndu efni eða lakki. Ramminn sem vefurinn er festur 

á er settur á þrykkborð eða plötu með tilheyrandi festingum. 

Þrykkliturinn er dreginn yfir með gúmmí-sköfu og þrýstist liturinn 

í gegnum opna hluta vefsins og niður á pappírinn.  
 

2.4 Merking grafíkverka 

Í grafík gilda ákveðnar reglur varðandi merkingu 

mynda sem hafa ber í huga. Hefðirnar geta þó 

verið mismunandi eftir löndum. Fyrst skal alltaf 

merkja myndirnar með blýanti en ekki penna eða 

túss. Merkingin á að vera hlutlaus og ekki taka 

athyglina frá myndinni sjálfri. Í grafíkmyndum 

geta merkingarnar verið af ýmsu tagi eins og t.d. 

Artist Proof, A.P. eða E.Þ. sem þýðir eigið þrykk 

en það þýðir að myndin er ein af myndum sem 

listamaðurinn tekur fyrir sjálfan sig en getur tekið 

fáein eintök fyrir sig sem ekki eru tölusett. Í byrjun þrykks tekur listamaðurinn prufuþrykk af 

plötunni og ef hann er sáttur með þrykkið sitt, þarf hann að ákveða hversu mörg eintök hann ætlar 

að gera af þrykkplötunni. Þurfa þau öll að vera eins ef hann ætlar sér að gera upplag sem er kannski 

20 eintök. Þegar listamaðurinn hefur þrykkt 20 eintök, merkir hann hverja mynd frá einum upp í 

tuttugu. 

Mynd 14 Sáldþrykksrammi 
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Dæmi: 

 

Í þessari mynd sést að lengst til vinstri kemur upplag þrykksins auk aðferðar, fyrir miðju nafn eða 

heiti myndarinnar og lengst til hægri nafn listamannsins og ártal. 

 

2.5 Grafíkpressur 

Ýmsar gerðir eru til af grafíkpressum en þær helstu eru: fallpressa, steinþrykkspressa og 

ætingapressa. Áður en hafist er handa við að 

þrykkja er gott að taka prufuþrykk af 

myndinni og kanna hvort að átakið á 

valsinum sé hæfilegt. Ef þrýstingurinn er of 

lítill er hætta á því að myndin verði óskýr og 

útlínur myndarinnar of grunnar. Ef 

þrýstingurinn er aftur á móti of mikill er 

hætta á að pappírinn eða fíltið skemmist og 

línurnar á myndinni verði of svartar og 

kámugar. Því er mikilvægt að stilla 

þrýstinginn á valsinum rétt. 
  

Mynd 16 Æting 

Mynd 17 Ætingapressa 
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3. Pappír 
Í daglegu lífi kemur pappír oft við sögu og leiðum við sjaldnast 

hugann að því hversu merkilegur hann er í raun og veru. Í augum 

flestra þykir hann sjálfsagður og auðfenginn. Daglega erum við 

umvafin hlutum gerðum úr pappír og í flestum vestrænum 

löndum er hann mjög aðgengilegur og mikið notaður. Pappír 

hefur fylgt manninum í um 2000 ár sem er auðvitað lítið brot af 

allri mannkynssögunni og má segja að hann sé eitt fallegasta og 

einfaldasta efni sem hægt er að finna, en á sama tíma er hann afar 

vanmetinn (Long, Poulette og Associate, Robert L, 1979). 

Pappírinn er eitt það nytsamlegasta sem maðurinn hefur fengið í 

sína þágu og án pappírs og prentaðs máls hefðu flestar upplýsingar og fræðileg atriði glatast. Má 

segja að pappír, grafík og prentun hafi gjörbreytt ritmenningu Evrópumanna eftir því sem notkun 

hans jókst á 14. og 15. öld. Upptaka pappírs var mjög misjöfn eftir löndum í álfunni og tók í raun 

ekki langan tíma að breiðast út um alla álfuna. 

Athyglisvert er hvernig menn höfðu samskipti sín á milli fyrir tíma pappírs en fjölmargar 

aðferðir voru notaðar: Egyptar notuðu oddhvöss verkfæri til að rista á steinhellur eða hellisveggi 

það sem þeir vildu að varðveittist, í Austurlöndum voru búnar til bækur úr bambusberki eða 

trjáberki, í Róm og á Indlandi notuðu menn pálmablöð eða laufblöð til að skrifa á, Indíánar notuðu 

trjábörk en einnig notuðu þeir reykmerki til að hafa samskipti við aðra hópa. Ef við lítum á 

Íslendinga þá segja heimildir að í kringum 1000 hafi þeir lagt stund á bókagerð og þá notað skinn til 

að skrifa á. Elsta lýsing á verkun skinna er frá 8. öld en þar segir að bókfell hafi oftast verið unnið 

úr geita-og kálfskinnum í suðlægum löndum en úr kálfskinni í norðri. Hér á Íslandi var kálfskinn 

nýtt til bókagerðar frekar en sauðskinn. Líklegasta skýringin er sú að vegna þess að menn notuðu 

gærur úr sauðkindinni til klæðagerðar og var þá kosið að nýta kálfskinnið til bókagerðar auk þess 

sem það var þynnra (Laufey Guðnadóttir, Soffía Guðný Guðmundsdóttir, 2001). Þessi upptalning 

um aðferðir mannsins til tjáskipta sýnir okkur að maðurinn hefur alltaf haft þörf fyrir að skrá niður 

það sem honum finnst mikilvægt og auðvelda þannig samskipti við annað fólk. 

 

3.1 Pappír og þróun hans 

Orðið pappír er talið runnið frá egypska orðinu papyrus, en Forn-Egyptar fóru að nota stöngla 

papyrus jurtarinnar (cyperus papyrus) til þess að búa til arkir til að skrifa á strax um 300 árum fyrir 

Kristsburð. Í Grikklandi og Róm var papyrus einnig notaður en lengra í norðri, í kaldara loftslagi 

Mynd 18 Pappírsgerð 
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þar sem papyrus plantan þreifst ekki, notuðu menn kinda- eða kálfaskinn. Aðferðin sem Egyptar 

notuðu við að búa til papyrus var ólík pappírsgerðinni eins og við þekkjum hana. Þeir notuðu 

papyrusstöngul og skáru hann eftir endilöngu, börðu hann til og bleyttu hann með vatni úr ánni Níl. 

Var vatnið búið þeim eiginleikum að það innihélt efni sem virkaði eins og lím (Shannon, 1994:8). 

Því næst lögðu þeir strimlana hlið við hlið og svo annað lag þversum ofan á. Að lokum var hveiti 

sáldrað yfir arkirnar og þær barðar þannig að þær yrðu mjúkar. 

Kínverjar til forna notuðu bambus og silki, en silkið var dýrt og fágætt 

og bambusinn illmeðfærilegur. Því voru menn í stöðugri leit að öðrum 

efnivið til að skrifa á. Það var ekki fyrr en um 100 árum eftir Krist að 

Kínverjar fundu upp nýja aðferð við pappírsgerð og sú aðferð átti síðar 

eftir að dreifast um allan heim. Kínverskur liðsforingi að nafni Ts’ai Lun 

hafði aðgang að bæði fjármagni og mannskap til að rannsaka 

pappírsgerð. Hann fann upp aðferð þar sem hann notaði trjábörk við 

pappírsgerðina, plöntutrefjar, hamp, ónýt föt og fiskinet (Hunter, 

1978:52). Ts’ai Lun tók þennan efnivið og bleytti og barði þar til hann 

varð að kvoðu, lagði síðan kvoðuna á trjábörkinn og lét vatnið renna úr. 

Þegar vatnið var að mestu farið, pressaði hann kvoðuna og lét hana 

þorna þar til hún varð að pappír. Mikil vinna fólst í þessari aðferð og 

þurfti gott líkamlegt afl þar sem engar vélar voru notaðar heldur þurftu þeir að berja efniviðinn með 

handaflinu einu saman (Hunter, 1978:141). 

Með þróun á aðferðum við pappírsvinnslu, komu mót til sögunnar og má segja að þau hafi 

verið það mikilvægasta í endurvinnslu pappírs, því þau forma kvoðuna í arkir. Mótin sem Kínverjar 

notuðu upphaflega voru gerð úr bambus og stráum og með þeim voru pappírstrefjarnar dregnar upp 

úr vatninu, pressaðar og látnar þorna í sólinni. Við gerð mikils magns af pappír þurfti mörg mót því 

að það tók pappírinn um hálftíma að þorna í sólinn (Hunter, 1978:78-79). 

Þekkingin breiddist út frá Kína til annarra Asíulanda s.s. Kóreu, Nepals, Indlands og Japan. 

Frá því að Ts’ai byrjaði að búa til pappír og þar til Japanir fóru að gera slíkt hið sama liðu 500 ár. 

Sagan segir að þekkingin um pappírinn hafi borist til Japans með munkum sem höfðu með sér 

handrit frá Kína til Japans. Um 800 eftir Krist var komið á fót pappírsmyllu og unnu þar fjórir 

sérfræðingar á sviði pappírs. Japanir tóku til við að selja endurunninn pappír í búðum sínum en sá 

pappír var endurunninn úr gömlum notuðum pappír sem var með bleki á og grár á lit. Voru Japanir 

framarlega í tækni við pappírsvinnslu og pappírsarkirnar frá þeim voru í miklum gæðum. Pappírinn 

kom svo til Vesturlanda eftir langt ferðalag frá Kína. Löngu seinna eða árið 1150 varð svo fyrsta 

pappírsmyllan til á Spáni eða árið 1150 og var hún knúin af vatnsafli og til að berja efniviðinn sem 

Mynd 19 Pappírsgerð 



19 

myndaði síðar trjákvoðu til pappírsgerðar. Frá Spáni barst þekkingin til Evrópu og í kjölfarið urðu 

miklar breytingar, áður fyrr var boðskapurinn borinn út í myndmáli og töluðu máli en nú var hægt 

að miðla til fólks í rituðu máli.  

Í Evrópu var ekki eins auðvelt að nálgast bambus eins og í Asíu og urðu menn þá að aðlaga 

pappírsgerðina eftir sínum staðháttum og finna önnur efni við vinnsluna. Fyrst um sinn voru léreft 

og bómull notuð við vinnslu pappírs, þá voru efnin látin liggja í bleyti í nokkurn tíma þar til þau 

voru rifin niður í litla búta svo hægt væri að búa til kvoðu. Fyrsta pappírsmyllan í Evrópu var sett á 

stofn nálægt Valencia á Spáni árið 1144. Á þeim tíma voru áhrif múslima á Suður-Spáni mikil en 

Arabar höfðu lært listina að búa til pappír af Kínverjunum (Arna Björk Stefánsdóttir, 2008:6). 

Saga pappírsframleiðslu í Evrópu hófst af krafti þegar fyrstu pappírsmyllurnar voru settar 

upp á Ítalíu á síðari hluta 13. aldar. Fyrsta myllan var stofnsett í bænum Fabríano skammt frá 

Bologna, en bærinn var lengi vel miðstöð pappírsframleiðslu Ítalíu (Ornato, 2003:106). Ítalskur 

pappír var einráður á pappírsmarkaði Evrópu þar til fyrsta franska myllan var tekin í notkun í 

borginni Troyes í Champagne-héraði árið 1348. Þaðan breiddist aðferðin út til annarra Evrópulanda. 

Pappír var fyrst notaður í löndum þar sem 

þéttbýli myndaðist og bókagerð þróaðist eftir 

miðja 14. öld. Í þeim löndum þar sem skinn-

handritahefðin var ekki sterk, átti pappírinn 

auðveldar uppdráttar. Hann var ódýrari en skinn 

og handhægur og framboðið var nægilegt til að 

anna eftirspurn. Ekki þótti mönnum mikið varið 

í pappírinn í fyrstu og útbreiðsla hans var hæg en stöðug. Þó að pappírinn hafi verið orðinn 

útbreiddur á Ítalíu og í Frakklandi á 14. öld þá datt engum í hug að nýta hann fyrir handrit sem gert 

var ráð fyrir að endast lengi. Aldalöng hefð ríkti þá fyrir skinnbókagerð og þótti mönnum mikil 

áhætta að nota pappír í stað skinna sem var þó skiljanlegt því að enginn reynsla var komin á hversu 

lengi pappírinn gæti enst. Þó breyttist þetta viðhorf smám saman og þegar á leið var farið að skrifa 

bækur á pappír. 

Árið 1390 var pappír fyrst framleiddur í Þýskalandi og voru það stórkaupmenn sem stóðu 

fyrir uppsetningu pappírsmyllanna. Þurftu þeir mikinn efnivið til skrifta í sínum daglegu 

viðskiptum, til að skrifa reikninga, fyrir bókhald, bréfskriftir o.fl. Því var ódýrum efnivið tekið 

fagnandi og var fyrsta myllan sett á laggirnar í Nurnberg í Suður-Þýskalandi það ár. Breiddist 

þekking á pappírsgerð hratt út um Þýskaland og fjölgaði pappírsmyllunum hratt (Arna Björt, 

2008:7). Þjóðverjar voru fljótir að tileinka sér hina nýju þekkingu sem breiddist út um heiminn, en 

þeir voru fyrstir til að prenta út bók og um 1450 varð Gutenberg biblían til (Hunter,1978:150-153). 

Mynd 20 Útbreiðsla pappírs  
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Hún er talin vera fyrsta stórvirkið sem prentlistasagan kann frá að greina og var upphaf 

nútímaprentlistarinnar. Hún var prentuð í tveimur bindum, alls 1200 síður. Upplag hennar var um 

120 eintök og hafa 42 varðveist fram á okkar dag. Með tilkomu prentunar á pappír jókst útbreiðslan 

og notkun á honum til muna. 

Pappírsmyllur voru ekki stofnsettar á Norðurlöndum fyrr en pappírsnotkun var orðin almenn 

og hefur innfluttur pappír væntanlega fullnægt eftirspurn eftir pappír fram að þeim tíma. Fyrsta 

danska pappírsmyllan var sett upp á Skáni árið 1573, en lagðist út af þremur árum síðar (Lindberg, 

1998:77-79). Þó svo að pappírgerð hafi hafist seint á Norðurlöndunum miðað við önnur Evrópulönd 

þá var pappír samt orðin algengur efniviður til skrifta á 15. öld og á 16. öld var skinn á miklu 

undanhaldi á Norðurlöndunum. 

Árið 1550 var framboð á pappír orðið nokkurt. Erfitt var að útvega pappír, hann var dýr til 

innflutnings og ódýrara að nota skinn sem er kannski helsta skýringin á því hversu lengi Íslendingar 

voru að tileinka sér pappír sem efnivið. Fjarlægð frá framleiðendum pappírs var einnig mikil og lítil 

eftirspurn eftir honum (Arna Björg Stefánsdóttir, 2008:10).  

Talsverður munur var á pappír eftir því hvar í heiminum hann var búinn til. Pappír sem var 

framleiddur í Austurlöndum var aðallega gerður úr plöntum sem innhéldu langar plöntutrefjar. Úr 

þessum efnum varð til gæðapappír sem var bæði þunnur og sterkur. En framleiðslan á 

Vesturlöndum var með öðrum hætti þar sem bómullartrefjar voru notaðar til að framleiða hágæða 

bómullarpappír.  

Franski vísindamaðurinn René de Réaumur gerði merka uppgötvun árið 1719, eftir að hafa 

rannsakað geitunga og bú þeirra. Komst hann að því að geitungarnir nöguðu viðinn, unnu hann og 

skiluðu honum svo í formi viðarkvoðu sem þeir notuðu til að gera bú sín. Réaumur var sannfærður 

um að maðurinn gæti nýtt sér tækni geitunga til að búa sér til viðarkvoðu. Svo reyndist vera en þó 

ekki fyrr en um árið 1850 sem menn fóru að nota kvoðuna við pappírsframleiðslu sína (Lenhard, 

1998). 

Pappírinn var lengi lúxusvara í gegnum aldirnar og því ekki á færi margra að eignast pappír. 

Á 19. öld fór pappírinn að verða aðgengilegri en þá komu til sögunnar gufuknúnar pappírsgerðar-

vélar sem gátu gert pappír úr viði. Aðferðir við pappírsframleiðslu voru mismunandi eftir öldum og 

alltaf komu nýir hugvitsmenn fram með nýjar aðferðir. Í Austurlöndum notuðu menn mót sem búin 

voru til úr bambus og neti úr ofnu grasi eða stráum en á Vesturlöndum notuðu menn við eða járn í 

rammann og netið var búið til úr hrosshárum eða örfínu járnneti (Shannon,1994:10). Pappírinn var 

því mismunandi eftir landi eða heimsálfu og fékk á sig einkenni þess efnis sem til voru á hverjum 

stað og einkenndi það útlit pappírsins. Pappírsframleiðendur fóru að setja nafn sitt á pappírinn til að 

merkja hann og undirstrika þar með gæði hans. Komu vatnsmerkin fyrst fram á Ítalíu á 12. öld, oft 
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stafir, hringur eða kross. Voru þau gerð þannig að vír var saumaður fastur í pappírsmótin og þannig 

stimplaðist merkið á pappírinn. Smám saman þróuðust vatnsmerkin og enn í dag eru þau notuð til 

að undirstrika gæði pappírs (Hunter,1978:265). 

 

3.2 Pappír sem kennslutæki. 

Pappír og pappírsmótun er áhugaverður efniviður til kennslu í skapandi skólastarfi. Möguleikar 

pappírsins til kennslu eru fjölmargir: hann dýpkar skilning nemenda á endurvinnslu hans og hvernig 

hægt er að nýta pappír bæði á fagurfræðilegan hátt og einnig á umhverfisvænan máta í skólastarfi. 

Hann vekur nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt og endurnýtingu pappírs á heimilinu 

(Guðrún Dóra Jónsdóttir, Hildur Guðjónsdóttir, 2007:18). 

Þær Guðrún Dóra Jónsdóttir og Hildur Guðjónsdóttir tóku fyrir í lokaverkefni sínu til B.Ed. 

prófs í Kennaraháskólanum Litla pappírskverið, handbók um pappír og pappírsgerð þar sem þær 

fjölluðu um forsendur þess að gera handbók um pappír og hvaða leiðir er hægt að fara í kennslu. 

Fjölluðu þær einnig um fjölgreindakenningu Howard Gardners og kenningar John Dewey. Gardner 

er þekktur fyrir hugmyndir sínar að maðurinn sé með mismunandi greindir og er fjölgreindakenning 

hans eitt af því sem er stuðst við í kennslu barna í dag. Gengið er út frá því að greind sé ekki aðeins 

mæld út frá einstökum þáttum, heldur eru greindirnar mældar á mismunandi vegu og með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Gardner leggur áherslu á að virkja athafnaþörf barna og vekja áhuga 

þeirra, að kennsla í list- og verkgreinum geri nemendum kleift að nýta athuganir, kannanir og 

tilraunir sér til fróðleiks. Verkleg þjálfun og listir örvi sköpunargáfu barna og reyni jafnframt á 

vitsmuni og greind þeirra. Í handbókinni er þessum aðferðum beitt og þar fá nemendur að prófa sig 

áfram með pappírinn, fást við ýmsar aðferðir og læra af þeim. John Dewey er annar heimspekingur 

sem er þekktur fyrir hugmyndir sínar um kennslu og kennsluaðferðir. Báðir þessir fræðimenn telja 

mikilvægt að nemendur læri í gegnum uppgötvanir og gagnasöfnun sem byggir á eigin þekkingu 

(Guðrún Dóra Jónsdóttir, Hildur Guðjónsdóttir, 2007:9). Í Aðalnámskrá grunnskólanna er rík 

áhersla lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og jafngild tækifæri til að afla þekkingar og færni. 

Í handbókinni Litla pappírskverið sem er miðuð við elstu bekki grunnskóla, fjalla þær einnig 

um sögu pappírs og hlutverk í gegnum aldirnar og pappírsgerð í skólastarfi með umhverfisvænu og 

fagurfræðilegu markmiði. Markmið þeirra er að vekja nemendur til meðvitundar um umhverfi sitt 

og hvernig hægt er að endurnýta pappír og nota á fagurfræðilegan hátt og einnig það hvernig 

listnám getur boðið upp á margvísleg tengsl við aðrar námsgreinar innan grunnskólans. Efni um 

pappírsgerð á íslensku hefur verið af skornum skammti og var það meðal annars ástæðan fyrir gerð 

handbókarinnar. Í handbókinni er jafnframt komið inn á námsgreinar eins og samfélagsfræði, 

náttúrufræði og myndmennt og hvernig hægt er að tvinna þessar greinar saman þannig að nemendur 
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geti öðlast bæði víðtækari þekkingu og dýpri skilning á efninu og samþættingu þeirra. 

Pappír og pappírsmótun er áhugaverður efniviður til kennslu, til að efla skilning nemenda á 

endurvinnslu, hvernig hægt sé að nota pappír á bæði umhverfisvænan og fagurfræðilegan hátt og 

hvernig hægt er að tvinna aðrar námsgreinar saman við þennan efnivið. Í dag er pappír sjálfsagður 

hlutur sem við notum daglega án þess að hugsa um það. Með þessari umfjöllun um pappír, þróun 

hans og hvernig hægt er að nýta hann til kennslu, vona ég að nemendur séu örlitlu nær um 

pappírinn, hversu fallegt efni hann er og frábær efniviður til að vinna með í skapandi skólastarfi. 

 

3.3 Pappírsgerðir 

Pappír er ákaflega mikilvægur í vinnslu grafíkmynda og því þarf að vanda valið vel þegar velja á 

pappír til þrykkingar. Huga þarf að sveigjanleika pappírsins og þykkt hans. Þykkt pappírsins skiptir 

máli ef fara á margar umferðir í gegnum pressuna, því að ef pappírinn er þunnur, getur hann 

hæglega rifnað. Sveigjanleiki pappírsins er nauðsynlegur vegna aðferðarinnar við prentunina. Þegar 

rúllað er yfir pappírinn, en ekki þrykkt beint ofan á, verður hann að geta haldið laginu og er þetta 

sérstaklega nauðsynlegt í djúpþrykki þar sem pappírinn er bleyttur. Í háþrykki er pappírinn þó oft 

hafður þunnur og er þá oft notaður japanskur rís pappír. Yfirborð pappírsins þarf að vera fast og 

slétt svo að það losni ekki endar og angar sem gætu eyðilagt prentunina. Að síðustu þarf pappírinn 

að vera rakadrægur, svo að hann meðtaki litinn, og sýrufrír. 
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4. Undirbúningur kennslu 
Í bókinni Aukin gæði til náms eftir Rúnar Sigþórsson og fleiri er fjallað um mikilvægi skipulags 

skólastofunnar. Kennari getur raðað stofu sinni upp á mismunandi máta, það fer eftir viðfangsefninu 

hverju sinni. Lykilatriðið er að öll gögn séu aðgengileg í stofunni og að nemendur geti strax gengið 

að þeim. Með því eru meiri líkur á að allt muni ganga vel fyrir sig, það sparar einnig tíma og vinnu 

kennarans og nemenda. 

Elliot Eisner segir í bók sinni The Arts and Creation of Mind að kennslustofan svipi til 

vinnustofu listamanna, þar sem nemendur sækja sér tól og tæki fyrir þau verkefni sem þau vinna að 

hverju sinni. En með vinnustofuvenjum læra nemendur að umgangast áhöld og efni á réttan hátt og 

fá tilfinningu fyrir því hvaða mismunandi áhöld og efni gera mögulegt og hvað ekki og öðlast 

þannig færni í að velja viðeigandi miðla hverju sinni. Námsumhverfið eigi að vera örvandi og 

hvetja nemendur til samvinnu og sjálfstæðis. 

Grafík býður upp á margar og mismunandi aðferðir og möguleikarnir í kennslu eru margir. 

Grafíkvinna er fremur flókið og langt ferli og því þarf kennarinn að undirbúa sig vel fyrir 

kennsluna. Kennarinn er fyrirmynd, en við fáar kennsluaðstæður reynir meira á kennarann sem 

fyrirmynd en í verklegri kennslu. Elliot Eisner (2002:70-75) segir að listkennslan krefjist 

ákveðinnar færni og þekkingar af hálfu kennarans að hann þurfi að búa yfir tæknilegar þekkingar á 

notkun efna og áhalda, geti skipulagt vinnusvæði nemenda svo að það sé aðgengilegt og kunni að 

ganga frá verkum nemenda án þess að þau skemmist og viti einnig hvenær hann má skipta sér af og 

hvenær hann þarf að veita nemendum svigrúm til vinnu. Viðurkenndar umgengnisreglur skipa því 

stóran sess í verknámi og því er ekki síður mikilvægt í valgreinum að nemendur öðlist skilning á 

mikilvægi þess að fara vel með, hafa reiður á hlutunum og ganga vel frá. Kennarinn er fyrirmynd 

um aðferðir, vinnubrögð og umgengni og sérstaklega þá um viðhorf greinarinnar og verkefnanna 

innan hennar. Einnig á kennarinn oft þátt í vinnuandanum sem skapast og er góður vinnuandi í 

verklegri kennslu ómetanlegur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:87-88). 

Þegar undirbúa skal þrykkvinnu er nauðsynlegt að kennarinn sé búin að útbúa einskonar 

stöðvar eða vinnustöðvar þar sem nemendur læra ákveðið verkferli. Þessar stöðvar eða „verkstæði“ 

þurfa að vera a.m.k. 4 í stofunni eða: vinnuhorn, litahorn, þrykkhorn og þurrkhorn. Fyrsta stöðin er 

einskonar vinnuhorn, þar sem nemendur vinna að skissu og hugmyndavinnu. Stöð númer tvö er 

litahorn en þar er kennarinn búin að staðsetja glerplötur með prentlitum og nemendur bera lit á 

plötur sínar. Þriðja stöðin er þrykkstöð þar sem búið er að rífa niður pappír í réttar stærðir og platan 

er þrykkt. Að síðustu yrði fjórða stöðin nýtt sem þurrkstöð fyrir myndirnar en þar væri hægt að 

pressa niður myndirnar undir fargi. Öll verkfæri og efni þurfa að vera vel merkt og aðgengileg. 

Kennarinn þarf einnig að huga að vinnuöryggi nemendanna og huga að því að nemendur klæði sig 
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ávalt í hlífðarbúnað, fari í sloppa og setji á sig hanska áður en hafist er handa við að þrykkja. Vaskar 

og rennandi vatn þurfa að vera til staðar og ef að unnið er að ætingu, þá er nauðsynlegt að hafa 

loftræst rými þar sem óheilsusamlegar gufur geta myndast þegar unnið er með sýrublöndur. 

Kennarinn þarf einnig að huga að góðu og vinnuhvetjandi andrúmslofti í kennslustofunni. Það 

skapar góðan vinnuanda hjá nemendum og með góðu skipulagi öðlast nemendur öryggi og meiri 

líkur eru á því að kennslan gangi vel fyrir sig. 

Með vinnustofuvenjum læra nemendur að umgangast áhöld og efni á réttan hátt og fá um 

leið tilfinningu fyrir því hvað mismunandi áhöld og efni gera mögulegt og hvað ekki. Þannig öðlast 

nemendur færni í að velja viðeigandi miðla hverju sinni. Í vinnustofunni læra nemendur einnig að 

nýta og skipuleggja vinnusvæðið sitt, hvaða áhöld á að hafa innan seilingar og að nota viðeigandi 

hlífðarbúnað (Hetland o.fl., 2007:36). 

Að læra venjur vinnustofunnar felur í sér að vera fær um að finna þau efni eða áhöld sem 

þarf að nota og vita hvernig á að ganga frá því aftur. Einnig að nemendur þrífi vinnuborð og plötur 

eftir notkun, gangi frá prentlitum, völsum og myndum o.fl.  
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5. Námsmat 
Hugtakið námsmat er tiltölulega ungt í íslenskri skólasögu og er elsta dæmið talið vera frá 1968. Þó 

að námsmatið sé ungt, er matið þó jafngamalt kennslu en aðferðir við námsmatið hafa lengi verið 

álitamál og deiluefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla stendur: „Megintilgangur námsmats er að 

leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst 

með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að 

námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda“ 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, 2011:39).  

Skilgreiningin er þá sú að með námsmati er reynt að finna út hvernig skólinn er að standa sig 

í að kenna nemendum sínum, síðan er tilgangur þess að finna leiðir til að einstaklingnum eða 

hópnum gangi betur. Meðal formlegra matsaðferða eru skrifleg próf einna þekktust en auk þeirra 

eru ýmsar aðrar útfærslur formlegs og óformlegs mats, t.d. frammistöðumat og rauntengt mat. 

Rauntengt frammistöðumat miðar að því að meta leikni og frammistöðu nemenda í raunverulegu 

samhengi (Gronlund og Wough, 2009) með eða án vitundar þeirra sjálfra og er þá stuðst við 

matstækni eins og gátlista, matshraða eða matsviðmiðatöflur (Meyvant Þórólfsson o.fl. 2011:100). 

Matsaðferðir snúast um það hvernig upplýsinga er aflað um námsstöðu og námsárangur, hvar það 

gerist, hvenær og hver eða hverjir eiga í hlut. 

Hugmyndir manna um námsmat og fyrirkomulag hafa tekið gagngerum breytingum og 

birtast líklega skýrast í matsaðferðum og rökstuðningi fyrir fjölbreyttum matsaðferðum. Þar koma 

fram hugtök eins og huglægt mat og hlutlægt, eigindlegt mat og megindlegt, símat, leiðsagnarmat 

og lokamat. 

Hugtakið námsmat hefur því víðtæka merkingu og má segja að eftirfarandi þættir nái yfir 

helstu atriði í almennri menntun: 

 

Athöfn sem felur í sér það að afla upplýsinga um nám, námsárangur og framvindu þess. Í 
öðru lagi að túlka upplýsingar út frá gefnum viðmiðum t.d. skrifleg próf úr lesnu 
námsefni, tölfræðileg úrvinnsla þess og túlkun niðurstaðna út frá markmiðum sem gefin 
voru fyrirfram. Viðtal við nemanda þar sem viðhorf hans er metið. Jafnan er talað um mat 
á ferli, þ.e. mat á því sem aðhafst er á meðan á námi stendur og mat á afurð eða útkomu 
t.d. með úrlausnum prófa, verkefnum, listaverkum o.s.frv. (Meyvant Þórólfsson o.fl., 
2011). 

 

Merkingin getur því verið mismunandi eftir því hver tilgangur hennar er og meðal álitamála í því 

sambandi er að hvaða marki verk nemanda er metið, að hvaða marki nemandinn sjálfur er metinn 

og persónueinkenni hans. 



26 

En hver er tilgangur með námsmati? Margs konar tilgangur er þekktur í almennu skólakerfi 

en líklega þekkja menn best það námsmat sem styður við nám og kennslu og móta náms- og 

kennsluhætti og hins vegar þegar talað er um vottun eða dóm við lok námstíma um árangur og hafa 

t.d. samræmd próf jafnan gengt þessu hlutverki á okkar dögum. Þegar verið er að þróa og 

skipuleggja námsmat þarf að huga að mörgum þáttum. Hér koma nokkrar lykilspurningar sem gott 

er að hafa í huga: 

 

1. Hvers vegna metum við? 

2. Hvað ætlum við að meta? 

3. Hver á að meta? 

4. Hvernig eigum við að meta? 

5. Hvenær? 

6. Hversu oft? 

7. Hvar? 

8. Hvernig nýtast niðurstöðurnar út matinu? 

(Rowntree, ártal ótilgreint) 

 

Námsmatið kemur inn á styrkleika nemandans og veikleika, innsæi og skilning á viðfangsefnum, 

hvaða kennsluaðferðir henta honum og hvaða áhugasvið hann hefur. Þessar upplýsingar er 

nauðsynlegt að hafa til að nemandinn nái að dafna vel í áframhaldandi skólastarfi (Rowntree, ártal 

ótilgreint). Námsmat er bæði gagnlegt fyrir kennara og nemendur þar sem kennaranum gefst þá 

tækifæri til að meta bæði markmiðin og leiðir að þeim og fá þannig sýn á bæði einstaklingana og 

hópa og nemendur fá jafnframt uppbyggjandi gagnrýni sem þeir geta síðan unnið eftir. Mér finnst 

mikilvægt að námið sé metið jafnt og þétt. Svokallað símat eða leiðsagnarmat. Með leiðsagnarmati 

er átt við „að leggja áherslu á að meta frammistöðu nemenda jafnt og þétt, en ekki byggja matið 

einvörðungu á skyndiprófum eða lokaprófi“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Mikilvægt er að nemendur séu sífellt metnir svo að þeir sjái hvað þeir eru staddir og að þeir 

meti það út frá sjálfum sér en ekki út frá hópnum. Þá getur nemandinn séð svart á hvítu hvað hann 

stendur og fær jafnframt tækifæri til að bæta sig. Jafningjamat, hrós jafnt og gagnrýni, eru líka 

nauðsynleg til námsmats einnig hegðun nemandans í tímum og virðing fyrir því námi sem á sér stað 

innan tímans. Heimanám. t.d. skissugerð, hugmyndavinna á jafnframt sinn þátt í sanngjörnu 

námsmati sem og þátttaka nemandans í því sem fram fer innan kennslustundarinnar. 
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6. Verkefni í grafík 
Grafík býður upp á mismunandi aðferðir og möguleikar til kennslu eru margir og vegna fjölbreyttra 

útfærslumöguleika hennar er auðvelt að samþætta greinina við margar aðrar námsgreinar. Kennslu í 

grafík er hægt að byggja upp þannig að farið er úr hinu einfalda til hins flókna, byrja á yngstu 

bekkjum grunnskóla til framhaldsskólastigs og miða verkefnin að getu og þroska nemenda. 

Í verkefnunum sem hér koma á eftir er byrjað á einföldum þrykkaðferðum sem gætu hentað 

og verið skemmtilegar í vinnu með yngstu börnunum s.s. 1.-3. bekk en þar er farið í einfaldar 

þrykkaðferðir eins og einþrykk. En eftir því sem ofar dregur í aldri og þroska nemenda er sagt frá 

flóknari aðferðum sem gera meiri kröfur til nemenda eins og t.d. að vinna með ætingu. Með 

lýsingum á aðferðunum er tekið fram hvaða efni og áhöld skulu nota þegar ákveðinni aðferð er 

beitt, því næst kemur lýsing á vinnuferlinu og að lokum fylgja nokkrar hagnýtar ábendingar. Með 

hverri þrykkaðferð fylgir sýnishorn af viðkomandi þrykki þannig að lesandinn átti sig betur á því 

hvernig myndverkið lítur út. Að lokum kemur hugtakalisti með helstu aðferðum grafíkur. 

Þessi verkefni er auðveldlega hægt að tengja við aðrar námsgreinar eins og t.d. náttúrufræði 

eða íslensku. Í þessum verkefnum læra nemendur m.a. að þrykkja ávexti og laufblöð, búa til sinn 

eiginn pappír en þar er farið inn á endurvinnslu og endurnýtingu. Jafnframt er farið inn á 

umhverfismennt og hugtakið sjálfbærni en hún er einmitt ein af sex lykilþáttum í nýju 

Aðalnámskránni (2011).  

Með samþættingu eykst samhengið, námið verður fjölbreyttara og komið er til móts við 

mismunandi hæfileika nemenda þannig að hver og einn geti notið sín sem skyldi. 
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6.1 Pappírsgerð 

Það getur verið skemmtilegt verkefni fyrir nemendur að búa til sinn eigin pappír. Að búa til pappír 

er ekki flókið og hægt er að skreyta pappírinn með allskyns efnum eins og t.d. stráum, laufum, 

kryddi, blómum, glimmeri og efnum. Hægt er að gera pappírinn hvítari með því að setja hálfan 

bolla af borðediki í pappírskvoðuna. 

 

Staða nemenda 

Nemendur hafa undanfarið heimsótt endurvinnslustöð, fengið leiðsögn og 

kennslu í flokkun sorps. Þeir hafa undanfarið horft á nokkur myndbönd 

þar sem listamenn og konur vinna með umhverfislistaverk. Nemendur 

hafa einnig horft á myndbandið Wasteland sem fjallar um listamanninn 

Vik Muniz og hans verk. 

 

Framkvæmd 

Pappír (t.d. dagblöð, símaskrár) er rifinn í c.a. 2 x 2 cm. búta og eru þeir 

lagðir í bleyti. Gott er að láta þá liggja í 30–45 mín. Pappírinn er síðan 

settur í kvörnina/blender í smá skömmtum og er heitu vatni bætt út í. 

Pappírinn er tættur þar til hann lítur út eins og þunnur grautur. Gott er hér 

að taka stærstu pappírsklumpana úr svo að pappírinn verði fíngerðari. 

Balinn er hafður rúmlega hálfur af vatni og er pappírsmassinn settur í 

balann. Ræður magn pappírsins þykkt hans eða: 

Þunnur pappír: Mikið af vatni – lítið af kvoðu (massa). 

Þykkur pappír: Mikið af kvoðu (massa). 

Netlausi ramminn er lagður ofan á netrammann (nethlið snúið upp). Ramminn er settur ofan 

í vatnið og tekinn hægt upp. Vatnið er látið renna af pappírnum sem situr eftir á rammanum. Efri 

ramminn er tekinn af og er ramminn með pappírnum hvolft á tusku sem er stærri en pappírsörkin. 

Undir tuskuna er rakadrægu efni komið fyrir. Þrýst er varlega með svampi ofan á rammann til að 

losa örkina af netinu. Ramminn er tekinn varlega af og önnur tuska er lögð ofan á. Þar ofan á fer 

síðan næsta örk og er ferlið endurtekið aftur og aftur eða þar til nokkrar arkir hafa myndast. Vatnið 

er pressað úr pappírnum og örkin lögð á sléttan flöt og látin þorna, en hægt er að flýta fyrir 

þurrkuninni með hárblásara. Einnig er hægt að útbúa pressu úr tveimur tréplötum og þvingum. 

Arkirnar eru að síðustu teknar úr pressunni eftir hvern tíma og hengdar á snúru til þerris. Þegar 

pappírinn er orðin þurr er pappírinn settur aftur í pressu svo að arkirnar verði alveg sléttar.  

Efni og áhöld 

2 trérammar (annar með 
neti) 
Bali (stærri en rammarnir) 
Tuskur 
Rafmagnsmixer, blender eða 
kvörn 
Svampur 
Snúra 
Klemmur 
Sloppar  
Pappír (t.d. dagblöð, 
símaskrár) 
 

Kennslugögn 

Listaverk Vik Muniz, Amy 
Balkin, Nils Udo o.fl. 
 
Myndband: Wasteland, sem 
fjallar um listamanninn Vik 
Muniz og hans verk. 
 
Pappírsgerð, myndband 
http://www.youtube.com/watch?v=
Z9zAk3Nqalc 
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Nálgun og rökstuðningur: 

Í grafík er stöðugt verið að vinna með pappír til 

þrykkgerðar. Fróðlegt er því fyrir nemendur að 

velta fyrir sér sögu hans, hvaðan hann kemur og hvernig 

hægt er að endurvinna pappír. Verkefnið á að fá 

nemendur til að gera sér grein fyrir nauðsyn þess að 

vernda náttúruauðlindir með því að endurvinna pappír og 

í því tilviki búa þeir sér til sinn eiginn pappír. 

 

Lýsing á kennslu 

1. tími: Kennari útskýrir fyrir nemendum markmið verkefnis. 

Nemendur fræðast um sögu pappírs, umhverfisvernd og 

endurvinnslu í tengslum við pappír. Nemendum er bent á 

pappírsneyslu mannsins sem hefur víðtæk áhrif á eyðingu skóga.  

 

2. tími: Nemendur fara í pappírsgerðina, rífa niður afgangspappír og 

leggja í bleyti. 

 

3.- 4. tími: Í þessum tíma er haldið áfram með pappírsgerðina. 

Nemendur fara í framkvæmdina og setja svo arkirnar í þurrk. 

 

Mat 

Kennari metur vinnubrögð nemenda, samvinnuhæfni og úrvinnslu 

verkefnis. Hann tekur tillit til hæfniviðmiða og hvort að þeim hafi 

verið náð. 

 

  

Hæfniviðmið 

• Að nemendur kynnist sögu pappírs 

og læri að endurvinna hann 

• Að nemendur kunni skil á 

endurnýtanlegum efniviði og 

hvaðan hann kemur 

• Að nemendur geti tileinkað sér og 

skilji hugtakið sjálfbærni 

• Að nemendur geti meðhöndlað 

efni og áhöld á réttan hátt og 

gengið frá þeim 

• Að nemendur geti unnið eftir 

skipulögðu vinnuferli 

• Að nemendur læri að taka tillit til 

annarra og þrói með sér samvinnu 

Mynd 21 Pappírsgerð 
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6.2 Sápukúluþrykk 

 

Staða nemenda 

Hugtökin heitir og kaldir litir hafa verið kynntir fyrir nemendum. Kennari 

hefur farið með nemendum í litahringinn og nemendur beðnir um að nefna 

hluti í heitum og köldum litum. 

 

Framkvæmd 

Skemmtilegt verkefni fyrir grunnskólanemendur. Vatnslit er blandað saman 

við nokkra dropa af sápulegi. Sápulögurinn er settur í lítið glas og sogrör 

sett í glasið. Blásið er í sogrörið þar til að sápukúlur hafa náð upp á kantana 

á glasinu. Pappír er lagður varlega ofan á glasið og þegar pappírinn er 

tekinn af, sést sápukúluþrykkið á honum. Einnig er hægt að fara með 

nemendur út á skólalóð einn góðviðrisdaginn með sápukúlurnar sínar. Þá er 

hægt að skipta nemendunum í tvo hópa, annar hópurinn blæs sápukúlur á 

meðan hinir reyna að „veiða“ sápukúlur með pappírnum sínum. Síðan er 

skipt um hlutverk, þeir sem blésu sápukúlur fá að „veiða“ sápukúlur og 

hinir að blása þær. 

 

Lýsing á kennslu 

1. tími: Kennari útskýrir fyrir nemendum 

markmið verkefnis. Hugtökin heitir og kaldir 

litir hafa verið kynntir fyrir nemendum. 

Kennari hefur sýnt nemendum mynddæmi 

eftir listamanninn Vincent van Gogh þar sem 

þau eiga að segja hvort myndirnar séu heitar 

eða kaldar og hvaða myndefni á myndunum er 

í heitum og köldum litum (sjór er t.d. í köldum 

litum og sól í heitum). 

 

2. tími: Kennari undirbýr nemendur fyrir 

sápukúluverkefnið og tekur til efni og áhöld. 

Nemendur fara í sloppa eða annan hlífðarfatnað. Verkefnið er framkvæmt. 

 

Efni og áhöld 
Sápulögur 
Sogrör  
Litir (t.d.vatnslitir) 
Lítil glös 
Pappír til að þrykkja á  
Sloppar  

Kennslugögn 
Heitir og kaldir litir á The 
Artist´s Toolkit 
 
Litahringur á The Artist´s 
Toolkit 
 
Listavefur krakka: Litafræði 
- Heitir og kaldir litir 
 
Mynddæmi: Stjörnunótt  
(Starry Night) máluð 1889. 
Willows at Sunset (Pílviðir 
við sólarlag) máluð 1888. 
Myndir eftir Vincent van 
Gogh af Wikimedia 
Commons 

Mynd 22 Sápukúlur 
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Nálgun og rökstuðningur 
Þetta er skemmtilegt verkefni sem krefst þess að nemendur 

tileinki sér samvinnu, þ.e. nemendur þurfa að vinna saman í hóp, 

sýna hvort öðru tillitsemi og þolinmæði. Einnig er þetta góð leið 

til þess að æfa nemendur í litafræði, þ.e. að vinna með ýmist 

heita liti eða kalda í sápublöndunni. Þá sjá nemendur hvernig 

mismunandi litir geta 

haft áhrif á útkomu 

myndarinnar. 

 

Mat 

Kennari metur vinnubrögð nemenda, samvinnuhæfni og 

úrvinnslu verkefnis. Hann tekur tillit til hæfniviðmiða og 

hvort að þeim hafi verið náð. 

  

  

Hæfniviðmið 

• Að nemendur geri sér grein fyrir að litir 

hafa mismunandi áhrif, eru t.d. heitir og 

kaldir 

• Að nemendur geti tileinkað sér einskonar 

þrykkaðferð 

• Að nemendur geti meðhöndlað efni og 

áhöld á réttan hátt og gengið frá þeim 

• Að nemendur læri að taka tillit til annarra 

og þrói með sér samvinnu 

Mynd 23 Sápukúluþrykk 
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6.3 Ávaxtaþrykk  

 

Staða nemenda 

Nemendur hafa undanfarið heimsótt endurvinnslustöð, fengið 

leiðsögn og kennslu í flokkun sorps. Þeir hafa undanfarið horft á 

nokkur myndbönd þar sem listamenn og konur vinna með 

umhverfislistaverk. Nemendur hafa einnig horft á myndbandið 

Wasteland sem fjallar um listamanninn Vik Muniz og hans verk. 

Í síðasta tíma fóru nemendur í pappírsgerð þar sem þeir lærðu að 

búa til sín eigin pappír. 

 

Framkvæmd  

Nemendur skera 

niður ávexti 

og/eða grænmeti og leggja til hliðar í þurrk. En 

nauðsynlegt er að þurrka ávextina og grænmetið svo 

að æðar og línur ávaxtar og/eða grænmetis komi 

skýrar fram og allur safinn þorni upp. Nemendur 

pensla ávextina/grænmeti með litunum, leggja 

varlega á rakan pappírinn og þrýsta varlega.  

 

Nálgun og rökstuðningur 

Nemendur hafa undanfarið verið að fræðast um 

umhverfisvernd og endurvinnslu. Þeir hafa fræðst um það hvernig hægt sé að endurnýta og 

endurvinna pappír. Þetta verkefni er í raun ágætt framhald af pappírsverkefninu því hér vinna 

nemendur áfram með hugtökin endurvinnsla og hvernig hægt sé að nýta ávexti til þrykkgerðar. 

Einnig er þetta skemmtilegt verkefni sem krefst þess að nemendur tileinki sér samvinnu, sýna hvort 

öðru tillitsemi og þolinmæði. 
 

  

Efni og áhöld 

Ávextir (t.d appelsínur, sítrónur, lime) 
Grænmeti (t.d. púrrulaukur, endi af 
kálhaus) 
Þekjulitir eða fatalitir 
Pappír eða taubútar (léreft) 
Penslar 
Sloppar 

Kennslugögn 

Listaverkabækur:  

Vik Muniz Amy Balkin, Nils Udo 

Myndband:Wasteland, sem fjallar um 

listamanninnVik Muniz og hans verk. 

Mynd 24 Ávextir og grænmeti 
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Lýsing á kennslu 

1.-2.tími: Kennari útskýrir fyrir 

nemendum markmið verkefnis. 

Kennari rifjar upp hugtökin 

sjálfbærni og endurvinnsla með 

nemendum. Nemendur hafa 

komið með ávexti og grænmeti 

í skólann í síðasta tíma þannig 

að þeir ættu nú að vera orðnir 

nægilega þurrir svo að hægt sé 

að nota þá til þrykkgerðar. 

Nemendur taka til við að 

þrykkja. 

 

Mat 

Kennari metur vinnubrögð nemenda, samvinnuhæfni og úrvinnslu verkefnis. Hann tekur tillit til 

hæfniviðmiða og hvort að þeim hafi verið náð. 

 

  

Hæfniviðmið 

• Að nemendur geti tileinkað sér eina einföldustu 

aðferð þrykks 

• Að nemendur kunni skil á endurnýtanlegum 

efniviði og hvaðan hann kemur 

• Að nemendur geti tileinkað sér og skilji hugtakið 

sjálfbærni 

• Að nemendur geti meðhöndlað efni og áhöld á 

réttan hátt og gengið frá þeim 

• Að nemendur geti unnið eftir skipulögðu 

vinnuferli 

• Að nemendur læri að taka tillit til annarra og þrói 

með sér samvinnu   

Mynd 25 Ávaxtaþrykk 
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6.4 Að þrykkja laufblöð 

 

Framkvæmd 

Nemendur fara með kennara 

sínum í skógarferð og safna 

laufum. Nemendur hafa með 

sér skissubækur og skissa 

laufblöðin í bækur sínar. Að 

lokinni skógarferð er farið í 

stofurnar og laufblöðin 

pressuð með því að setja þau á milli blaða og farg lagt ofan á. Þegar 

laufblöðin eru orðin nægilega slétt, getur kennarinn skipt nemendum í hópa og hver hópur gæti 

greint laufin sem þau söfnuðu, s.s. af hvaða trjátegund þau væru af og skráð niður. Síðan væri hægt 

að halda áfram með laufblöðin og þau þrykkt með því að valsa prentsvertu jafnt yfir blöðin, 

laufblöðin lögð á rakan pappír og rúllað er þétt yfir með hreinum gúmmivals. Pappírnum er lyft 

varlega upp og laufblöðin losuð af pappírnum. Með þessu verkefni er hægt að samþætta bæði 

íslensku og náttúrufræði. Nemendur gætu hengt upp þrykkin sín á karton og fyrir hvert laufblað 

gætu þau skrifað nafn þess trés sem laufblaðið tilheyrir eða samið sögu eða ljóð. 

 

Nálgun og rökstuðningur 

Grafík býður upp á mikla möguleika í skólastarfi og hér er ætlunin að samþætta hana við aðra 

námsgrein eða náttúrufræði. Verkefnið þjálfar leikni nemenda á vettvangi, eflir hæfni þeirra í 

verklegu námi og þeir vinna saman í hópum. Í þessu verkefni læra nemendur einþrykksgerð sem er 

ein af einföldustu aðferðum þrykks. 

 

Lýsing á kennslu 

1.-2.tími: Kennari útskýrir fyrir nemendum markmið verkefnis. Kennari fer með nemendum í 

grenndarskóginn. Kennari og nemendur velta fyrir sér hvaða trjátegundir er að finna í skóginum og 

nemendur taka til við að skrá niður helstu tegundir. Því næst er nemendum skipt niður í 4-5 manna 

hópa. Hver hópur fær poka þar sem þeir safna laufblöðum í. Þegar nemendur eru komnir með gott 

úrval af laufblöðum er aftur farið inn í stofu. Hver hópur greinir laufblöð sín og velur þau 

heillegustu til að þurrka og pressa. 

Efni og áhöld 
Pressuð laufblöð (helst stór) 
Prentsverta 
Glerplötur (2 stykki) 
Gúmmivalsar 
Hanskar  
Sloppar 
Pappír 

Kennslugögn 
Bókin: Ég greini tré eftir 
Sveinbjörn Markús 
Njálsson. 

Mynd 26 Þrykk af laufblaði 
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 3.-4. tími: Nemendur ná í laufblöðin sín og taka til við 

framkvæmdina og byrja á að bera prentsvertu á laufblöðin 

sín og þrykkja.   

 

Mat 

Kennari metur vinnubrögð nemenda, samvinnuhæfni og 

úrvinnslu verkefnis. Hann tekur tillit til hæfniviðmiða og 

hvort að þeim hafi verið náð. 

 

  

Hæfniviðmið 
• Að nemendur þekki íslenskar 

trjátegundir og laufgerð þeirra 
• Að nemendur geti tileinkað sér 

eina af einföldustu aðferðum 
þrykks 

• Að nemendur geti meðhöndlað efni 
og áhöld á réttan hátt og gengið frá 
þeim 

• Að nemendur geti unnið eftir 
skipulögðu vinnuferli 

• Að nemendur læri að taka tillit til 
annarra og þrói með sér samvinnu   

• Að nemendur þjálfist í skissugerð  
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6.5 Að þrykkja skrímsli 

 

Staða nemenda 

Nemendur unnu með form í síðasta tíma. Lærðu muninn á 

forgrunni og bakgrunni, einnig mismunandi áhrif heitra og kalda 

lita. 

 

Framkvæmd 

Nemendur fá kynningu á grafík og hverjar hennar helstu greinar 

og aðferðir eru. Nemendur horfa á eitt kennslumyndband þar 

sem sýnd er ein af einföldustu aðferðum grafíkur. Nemendur 

eiga að fylgja fyrirmælum kennarans s.s. að klippa niður 

pappírsbúta í ákveðinni stærð og lögun en vita þó ekki 

hvert þemað er fyrr en í lokin. Hér reynir bæði á 

ímyndunarafl nemandans og skapandi úrlausnir. 

Skemmtilegt fyrir nemendur að upplifa óvænta útkomu. 

Kennarinn sýnir nemendum myndir með ýmsum grafískum 

aðferðum og einnig stutt myndband. Eftir að nemendur hafa horft á kennslumyndbandið lætur 

kennarinn ganga 3 box með þremur mismunandi stærðum af pappírsbútum. Pappírinn er með 

mismunandi áferð, hörðum, grófum, rifluðum og þykkum í þrem mismunandi stærðum. Kennarinn 

gefur fyrirmæli um að hver nemandi eigi að ná í 2 stóra pappírsbúta, 3 búta í miðstærð og 4 litla 

pappírsbúta. Dreifir skærum til nemenda, límstifti og kartoni (eitt á mann).  

 

Nú gefur kennarinn fyrirmæli: 

 

1. Klippið eitt form. 

2. Klippið gat í miðjuna á því og setjið í bunkann. 

3. Takið einn pappírsbút og klippið niður í 4 litla búta. 

4. Klippið nú eins lítinn pappírsbút eins og þið mögulega getið. 

5. Klippið nú 6 búta sem ykkur finns vera spennandi í laginu. 

6. Búið til gat í þá. 

7. Takið nú pappírsbútana saman og setjið þá í bunka. 

 

Næst á að líma pappírsbútana sem var verið að klippa og festa þá á kartonið. Þá er límt aftan á 

Efni og áhöld 
Skæri (ein á hvern nemanda) 
Límstifti (eitt á hvern nemanda) 
Mismunandi gerðir af pappír og 
mismunandi á litinn. Stærð: 23*23 
cm. 
Þykkt karton, stærð: 23*23 cm. Eitt 
á hvern nemanda 
Gatari (til að búa til göt á pappír) 
Prentsverta (tveir litir) 
Sloppar 
Hanskar 
Gúmmivalsar (2 stykki) 
2 glerplötur 
Sköfur (2 stykki) 

Kennslugögn 
Stutt kennslumyndband, Eye Can Art - 
Printmaking Kit (slóð: 
http://www.youtube.com/watch?v=T0DlT5lt5FQ) 
 
Grafíkmyndir unnar með mismunandi grafískum 
aðferðum 
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bútana og þeir festir á kartonið. Nú gefur kennarinn fyrirmæli um að búa til skrímsli. 

Nemendur taka til við að búa til skrímsli og mega aðeins nota bútana sem þeir eru búnir að 

klippa niður. Þetta reynir á ímyndunarafl þeirra og skapandi úrlausnir. Þegar nemendur hafa lokið 

við að líma myndina niður á kartonið, ganga nemendur frá spjöldunum sínum, merkja, ganga frá 

afklippum og áhöldum. Nú er tekið til við að þrykkja. 

 

Nálgun og rökstuðningur  

Efni kennslustundar er að kenna 

nemendum þrykk á einfaldan máta. 

Stuðlað er að því að vekja áhuga 

nemenda á efni kennslustundar í 

gegnum kennslumyndband og 

einnig með kynningu á 

mismunandi grafískum aðferðum 

og tækni. 

 

Lýsing á kennslu 

1.-2. tími: Kennari kynnir fyrir 

nemendum grafíktækni og sýnir 

þeim kennslumyndband. Kennari 

útskýrir fyrir nemendum fyrsta 

hluta verkefnis og nemendur taka 

til við að fylga eftir fyrirmælum 

kennara. Að lokum líma nemendur 

pappírsbútana á karton sín. 

 

Mynd 27 Þrykkvinna 
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3.-4. tími: Nemendum er kynnt 

verkefnið og kennarinn fer yfir 

fyrirkomulag vinnustöðva með 

nemendum. Kennarinn undirbýr 

þrjár stöðvar þar sem nemendur 

læra ákveðið verkferli. Fyrsta 

stöðin er litastöð en þar bera 

nemendur prentsvertu á plötur 

sínar. Kennarinn hefur komið 

fyrir tveimur glerplötum með 

tveimur mismunandi litum á. 

Önnur stöðin er þrykkstöð, en 

þar valsa nemendur með 

gúmmivals eða skeið yfir 

myndir sínar. Þriðja stöðin er þurrkstöð þar sem nemendur pressa niður myndir sínar og geyma þar 

til þær eru orðnar þurrar. Þegar myndirnar eru orðnar þurrar festir kennarinn myndirnar á svarta 

renninginn. Nemendur og kennari skoða myndirnar í 

sameiningu og ræða saman um það hvernig til tókst, 

hvað þau lærðu og hver nemandi útskýrir fyrir 

hinum myndina sína - hvers konar skrímsli það er 

o.s.frv. Nemendur fara í sloppa og fara í röð með 

plötur sínar. Þeir skiptast á að valsa yfir plötur sínar 

og halda svo áfram yfir á næstu stöðvar. Þegar 

nemendur hafa lokið við að þrykkja myndir sínar, 

fara þeir aftur í röð og prófa sig áfram með öðrum lit 

til að sjá mismunandi útkomu. Nemendur eru í 

sloppum þannig að lítil hætta ætti að vera að litir 

færu í fötin. Kennarinn fylgist vel með að prentlitirnir blandist ekki saman og brýnir fyrir 

nemendum að fara vel með þá. Ef einhver nemandi er verkefnalaus eða búinn að þrykkja nokkrum 

sinnum, þá þarf kennarinn að vera tilbúin með verkefni fyrir hann. Góð lausn er t.d. að vera með 

einskonar hugmyndakassa eða kassa með litlum útprentuðum myndum af allskyns fígúrum, hlutum 

eða hverju sem er og leyfa nemandanum að draga eina mynd og teikna og lita á blað. Hægt er að 

stækka hlutinn upp eða setja hann í umhverfi, bara að láta ímyndunarafl nemandans njóta sín.  

Mynd 28 Skrímslaþrykk 

Mynd 29 Hugmyndakassi 
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Mat 

Kennari metur vinnubrögð nemenda, 

samvinnuhæfni og úrvinnslu verkefnis. Hann 

tekur tillit til hæfniviðmiða og hvort að þeim hafi 

verið náð. 

Hæfniviðmið 
• Að nemendur skilji hvað grafík sé og hverjar 

hennar helstu aðferðir eru. 
• Að nemendur geti meðhöndlað efni og áhöld á 

réttan hátt og gengið frá þeim 
• Að nemendur geti unnið myndverk á mismunandi 

tegundir pappírs, s.s. þrykk og klippimyndir 
• Að nemendur geti tileinkað sér eina einföldustu 

aðferð þrykks. 
• Að nemendur læri að taka tillit til annarra og þrói 

með sér samvinnu 
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6.6 Náttúra 

 

Staða nemenda 

Í síðasta tíma var grafík kynnt, saga hennar og ýmsar grafískar aðferðir. 

Nemendur fóru af stað með hugmyndavinnu fyrir næsta tíma og völdu 

þemað „Náttúra“ til að vinna með. Fyrir þennan tíma áttu nemendur að 

vera búnir að skissa upp þrjár myndir í skissubók sína og koma með í 

þennan tíma. 

 

Framkvæmd 

Kennari fer yfir síðasta tíma - hvað lærðu nemendur um 

grafík og grafískar aðferðir? Kennari sýnir nemendum 

offsettplötur sem búið er að vinna með og sýnir þeim 

hvernig á að meðhöndla þær. Fer yfir skissubækur 

nemenda og nemendur velja sér þrjár myndir til að vinna 

með á plötu. Nemendur tússa eða merkja fyrir stærð 

offsettplantna og klippa þær niður og slípa kantana til, því 

þeir get verið hvassir. Nemendur byrja að vinna með 

plöturnar og nota grafíknálar eða annað oddhvasst áhald 

til að teikna myndir sínar. Hér er einnig mikilvægt að 

muna að spegla myndir. 

 

Nálgun og rökstuðningur  

Þjálfa nemendur í verklegum og sjálfstæðum vinnubrögðum og efli skilning þeirra á að vinna með 

þurrnál. Nemendur þjálfast einnig í því að spegla mynd. 

 

Lýsing á kennslu 

1.-2. tími: Kennari rifjar upp ýmsar aðferðir grafíkur og hefur bækur og plötur til staðar fyrir 

nemendur að skoða. Sýnir nemendum hvernig vinna á með offsettplötur og beita þar til gerðum 

áhöldum. Hann sýnir nemendum hvernig á að vinna með prentsvertu, hversu mikla prentsvertu á að 

bera á plötuna og þurrka af og hversu mikilvægt sé að prentsvertan fari í allar raufar svo að 

teikningin komi fram, hvernig hægt er að fá skugga á mynd og birtu. Kennari sýnir þeim hvernig á 

að bleyta pappírinn svo hægt sé að þrykkja á hann og síðan hvernig á að bera sig að við valsinn. 

Efni og áhöld 
Offsettplötur 
Grafíkpappír 
Prentsverta 
Sloppar 
Hanskar 
Símaskrá 
Karton bútar 
Tvistur 
Grafíknálar 
Fituhreinsir (t.d. Brasso) 

Kennslugögn 

Prentað efni um sögu íslenskrar grafíkur og helstu 
aðferðir hennar  
Kennslusýning á myndbandi þar sem sýnd er ein af 
aðferðum grafíkur þ.e. æting á koparplötu en þar er 
platan grunnuð, ætt og þrykkt á eftir með 
handunnum pappír. 
Sjá slóð: 
https://www.dropbox.com/s/fderur1svdcb0ei/Graf%C3%
ADk%20%C3%96rkennsla.m4v  
Ýmis grafíkverk úr möppu 
Bækur um grafík og grafískar aðferðir: 
• Hughes, Ann D'arcy. Vernon – Morris Hebe 

(2008).The Printmaking Bible, The Complete 
Guide To materials and Techniques. San 
Francisco: Chronicle Books. 

• Ross, Romano. (1990).The complete printmaker, 
Techniques/Traditions/Innovations. NewYork: 
Roundable Press, INC. 

• Saff, Sacilotto..(1977). Printmaking. History and 
Process. Boston, MA, Wadsworth 
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Nemendur þjálfast í verklegri tækni og 

glíma við þau vandamál sem koma upp 

og læra að taka tillit til hvors annars. Til 

að nemendur geti áttað sig á 

mismunandi útfærslu myndefnis og 

áhrifum, sýnir hann þeim hvernig hægt 

er að nota mismunandi prentliti.  

Kennari sýnir einnig nemendum 

hvernig á að þrykkja myndir og ganga 

frá þeim, þ.e. setja í pressu. Nemendur 

sýna kennara skissumyndir sínar og 

taka til við að klippa niður offsettplötur 

í réttar stærðir, þjala niður kanta á plötunum því þeir geta verið beittir. Nemendur rissa myndir sínar 

á plötuna og, ef að tími gefst til, byrja að þrykkja myndir sínar. 

 

2.-4. tími: Nemendur taka til við að þrykkja. Kennari er til staðar fyrir nemendur og hjálpar þeim 

með þrykkingar eða að bera á plötur ef á þarf að 

halda. Nemendur klára að þrykkja myndir sínar. 

Kennari sýnir nemendum hvernig á að ganga frá 

verkum sínum og merkja þær með grafískum 

aðferðum/ reglum. Nemendur hengja valdar 

myndir upp á vegg fram á gangi skólans og skoða 

saman með hópnum. Umræður - hvernig fannst 

ykkur, hvað lærðuð þið? 

 

  

Mynd 31 Þurrnál 

Mynd 30 Þurrnál 
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Mat  

Kennari metur vinnubrögð og 

úrvinnslu verkefnis. Hann tekur tillit 

til hæfniviðmiða og hvort að þeim 

hafi verið náð. 

 

  

Hæfniviðmið 
 
• Að nemendur geti beitt þurrnál við 

gerð grafíkmyndar. 
• Að nemendur geti nýtt sér skissugerð 

við hugmyndavinnu, unnið að þema, 
þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og 
geti tekið tillit til annarra. 

• Að nemendur geti unnið með 
offsettplötur, notað grafíknálar og geti 
beitt þeim á réttan hátt. 

Mynd 32 Þrykkvinna 
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6.7 Æting 

 

Framkvæmd 

Þessi ætingaraðferð hentar fyrir eldri grunnskólanemendur. Í þessu 

verkefni er best að nota litlar koparplötur, því að ferlið í ætingu 

getur tekið langan tíma og gott er að prófa sig áfram með litlum 

plötum. Nemendur vinna skissuvinnu í bækur sínar frjálst efni og 

þegar myndin er fullunnin er skissan yfirfærð á koparplötuna með 

því að teikna útlínur myndarinnar á bakhlið kalkipappírs eða 

öðrum þunnum pappír til að spegla myndina. Myndinni er snúið 

við, hún sett ofan á koparplötuna og skissað vel yfir blaðið með 

vel ydduðum blýanti. Myndin hefur nú verið yfirfærð á plötuna. 

Nú er farið yfir útlínur myndarinnar með 

grafíknál eða öðru oddhvössu áhaldi. Kennari 

setur nú plöturnar í sýrublöndu sem búið er að 

hella í bala og leggur þær varlega niður svo 

ekki skvettist úr balanum, en það getur verið 

varasamt út af sýrublöndunni. Lok er því næst 

sett yfir. Plöturnar eru teknar upp úr eftir sirka 

15 mín. Þá er athugað hversu djúpar línur og 

raufar eru orðnar. Ef línurnar eru ekki nægilega 

djúpar þá eru þær settar aftur ofan í 

sýrublönduna í 5-10 mín. í viðbót. 

Koparplöturnar eru því næst þrifnar. Plöturnar 

eru settar á hitaplötu, prentsverta borin á og að 

lokum eru myndirnar þrykktar (sjá mynd 32). 

Þegar þrykkmyndirnar eru orðnar þurrar geta 

nemendur síðan haldið áfram með myndir sínar, prófað að vinna með nokkra prentliti eða málað 

þær með vatnslitum. En þá þarf að pressa myndirnar aftur og setja undir farg. Hægt væri að vinna 

áfram með myndirnar, líma þær á trékassa eða box og lakka svo yfir (sjá mynd 33). 

  

Efni og áhöld 
Koparplötur (litlar) 
Prentsverta 
Grunnur 
Tarlatan 
Hanskar 
Grafíknálar 
Kalkipappír 
Afgangs kartonbútar 
Pappír 
Sýrublanda (Ferric chloride) 
Fituhreinsir (til að hreinsa fitu af 
koparplötu) 
Skissupappír 
Blýantar 
 

Kennslugögn 

Prentað efni um sögu íslenskrar grafíkur og helstu aðferðir 
hennar  
Kennslusýning á myndbandi þar sem sýnd er ein af aðferðum 
grafíkur þ.e. æting á koparplötu en þar er platan grunnuð, ætt og 
þrykkt á eftir með handunnum pappír. Sjá slóð: 
https://www.dropbox.com/s/fderur1svdcb0ei/Graf%C3%ADk%20
%C3%96rkennsla.m4v 
Ýmis grafíkverk t.d. eftir Braga Ásgeirsson, Rikharð Valtingojer, 
Karólinu Lárusdóttur, Albrecht Durer, Edvard Munch, Francisco 
Goya. 
 

Bækur um grafík og grafískar aðferðir: 
Hughes, Ann D'arcy. Vernon – Morris Hebe (2008).The 
Printmaking Bible,  
The Complete Guide To materials and Techniques. San 
Francisco: Chronicle Books. 
Ross, Romano. (1990).The complete printmaker, 
Techniques/Traditions/Innovations. 
NewYork: Roundable Press, INC. 
Saff, Sacilotto..(1977). Printmaking. History and Process. 
Boston, MA, Wadsworth 
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Nálgun og rökstuðningur  

Markmið kennslustundar er að kenna nemendum eina aðferð grafíkur, ætingu. Stuðlað er að því að 

vekja áhuga nemenda á efni kennslustundar í gegnum myndband og einnig með kynningu á 

fjölbreytilegum aðferðum grafíkur og tækni. Kostirnir við sýnikennslu á myndbandi eru þeir að það 

er fyrirhafnarlítið fyrir kennarann, nemendur geta 

horft aftur og aftur á kennsluefnið og nálgast það 

á auðveldan máta. 

Á myndbandinu er sýnt lið fyrir lið hvernig á að 

vinna með ætingatækni á koparplötu. Þessi 

kynning ætti ekki að taka meira en 10 mín. 

Kennari sýnir nemendum bækur sem fjalla um 

grafík og grafískar aðferðir. Jafnframt sýnir 

kennarinn nemendum myndir sem unnar hafa 

verið með ýmsum grafískum aðferðum, 

koparplötur og offsettplötur sem rist hefur verið í. 

 

Lýsing á kennslu  

1.-2. tími: Kennari kynnir með kennslumyndbandi helstu aðferðir grafíkur. Hann sýnir nemendum 

jafnframt myndir þar sem unnið hefur verið með ýmsum grafíkaðferðum. Kennari dreifir 

myndunum og nemendur skoða þær og jafnframt bækur sem kennari hefur komið með til að sýna 

þeim, efni um sögu íslenskrar grafíkur og helstu aðferðir hennar. Kennarinn spyr nemendur hvort að 

þeir viti eitthvað um grafík og hvort að þeir hafi eitthvað unnið í grafík. Hann kynnir fyrir 

nemendum grafík, sögu hennar og aðferðir. Því næst sýnirm hann nemendum á myndbandi eina 

grafíska kennsluaðferð s.s. ætingu á koparplötu. Kennari kemur með myndir í möppu og sýnir 

nemendum verk unnin með ýmsum grafískum aðferðum: myndir unnar með tréristu, sáldþrykki, 

ætingu og steinþrykki. Áhugavert er fyrir nemendur að geta þreifað á myndunum og skoðað þær. 

Einnig kemur hann með ýmsar kennslubækur um grafík. Gefur sér góðan tíma í umræður og leyfir 

nemendum að skoða bæði myndir, 

bækur og möppur. Ennfremur sýnir 

kennari nemendum koparplötur og 

grafíknálar sem nemendur skoða. 

Hann sýnir nemendum hvernig vinna á 

með koparplötur og beita þar til 

gerðum áhöldum. Hann sýnir nemendum hvernig á að vinna með prentsvertu, bera á plötuna, þurrka 

Hæfniviðmið 
• Að nemendur skilji hvað grafík sé og hverjar helstu aðferðir hennar eru. 
• Að nemendur geti nýtt sér skissur til hugmyndavinnu. 
• Að nemendur geti þrykkt af koparplötu og pressað. 
• Að nemendur geti beitt þurrnál við gerð grafíkmyndar. 
• Að nemendur geti gengið frá áhöldum og myndverkum.  
• Að nemendur læri að taka tillit til annarra og þrói með sér samvinnu. 
 

Mynd 33 Æting með blandaðri tækni 
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af o.s.frv. Kennari sýnir einnig nemendum hvernig á að þrykkja myndir og ganga frá þeim, þ.e. 

setja í pressu. 

Nemendur fara nú í hugmyndavinnu og skissa í skissubækur. 

 

2.-3. tími: Nemendur velja eina skissumynd og yfirfæra hana á kalkipappír (spegla myndina). Þegar 

því er lokið hreinsa nemendur koparplötuna með Brasso og tvisti. Hreinsa hana að lokum með vatni  

Nemendur taka nú til við að bera grunna á plötur sínar og þegar grunnurinn er orðinn þurr rissa 

nemendur myndina sína í plötuna með grafíknálum. 

 

4.-5. tími: Nú er hafist handa við setja plöturnar í sýrublöndu. Nemendur fara í hlífðarfatnað og 

setja á sig hanska. Þegar málmplötur eru settar í sýrubað er mjög mikilvægt að sýrubalinn sé í 

loftræstu rými út af óheilsusamlegum gufum sem geta myndast við sýrubaðið. Nemendur og 

kennari fylgjast með plötunum og taka þær upp úr þegar þær eru tilbúnar. Að lokum eru þær 

hreinsaðar með vatni og þrifnar. 

 

6.-7. tími: Nemendur taka til við þrykkvinnu og nú reynir á kennarann að undirbúa vel vinnuferlið. 

Nauðsynlegt getur verið fyrir kennarann að skipta hópnum í tvennt, annar tekur til við þrykk-

vinnuna á meðan hinn hópurinn fær annað verkefni. Það getur t.d.verið skissuvinna. 

 

Mat 

Kennari metur vinnubrögð og úrvinnslu verkefnis. Hann tekur tillit til hæfniviðmiða og hvort að 

þeim hafi verið náð. 

  
Mynd 34 Kennslugögn 
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Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég leitast við að varpa ljósi á gildi þess að nota grafískar aðferðir í skólastarfi og 

hvernig ég get útfært hana til kennslu. Einnig hef ég fjallað almennt um listgreinina grafík, 

skilgreint hvað grafík sé og fjallað stuttlega um sögu listarinnar á Íslandi. Grafík er yfirgripsmikið 

hugtak sem býður upp á fjölbreyttar aðferðir til listsköpunar og í dag hefur tölvutæknin bæst við 

hugtakið sem gerir möguleika hennar æ meiri. Vinnuaðferðir grafíklistarinnar eru spennandi. Langt 

vinnuferli, og það að þrykkja aftur og aftur og vita í raun aldrei hver útkoman verður, gerir hana 

bæði spennandi og óvænta. 

Kostir þess að vinna með grafík í skólastarfi eru að mínu mati margir. Kennslu í grafík má 

byggja upp frá hinu einfalda til hins flókna og miða aðferðir við þroska og getu hvers nemanda. 

Kennsluefnið nær því til margra vegna þess að fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa nemendunum 

tækifæri á að læra á mismunandi vegu. Grafík hvetur til lausnarmiðaðra aðferða, nemendur spreyta 

sig á ýmsum tæknilegum aðferðum og kljást við þau vandamál sem upp geta komið í vinnuferlinu. 

Grafík hentar því vel sem viðfangsefni í grunnskóla ef fyllsta öryggis er gætt og ef umhverfis- og 

heilsuvæn efni eru notuð. Í gegnum grafíkina geta nemendur nálgast viðfangsefnið á fjölbreyttan og 

áþreifanlegan hátt og athygli nemenda á formum og mynstrum í umhverfinu er vakin. Síðast en ekki 

síst ætti vinna í grafík að skila sér í auknu læsi á umhverfinu, góðri þjálfun á myndrænni hugsun, 

meðvitund um sjálfbærni og það hvernig nýta má ýmis efni til þrykkgerðar.  

Tæknihlið grafíkur býður einnig upp á samvinnu við aðra. Verkefnin eru oft leyst í 

hópastarfi og þar reynir á samskiptahæfni nemandans, þeir þjálfast í lýðræðislegri hugsun sem gefur 

nemendum færi á að nýta styrkleika sína og hæfni og einnig það að taka tillit til hvors annars. Hægt 

væri að fá nemendum ákveðið hlutverk þar sem einn nemandi sæi um að bera prentsvertu á plötur, 

annar sæi um þrykkvinnuna og sá þriðji gengi frá myndum. Að vinna saman að ákveðnu verkefni, 

hjálpa til við undirbúning og sýna öðrum tillitsemi eru mikilvægir þættir í skólastarfi og það að geta 

unnið með öðru fólki er eiginleiki sem er líklegur til að gagnast mörgum í lífinu á hvaða sviði sem 

er. 

Námsumhverfi nemenda í skapandi listgreinum er ekki síður mikilvægt. Námsumhverfið 

þarf að vera hvetjandi fyrir nemendur og örva þá til samvinnu og sjálfstæðis. Kennarinn gegnir hér 

mikilvægu hlutverki, því hlutverk hans er að skapa nemendunum gott umhverfi, að vera 

skipulagður, hvetjandi og góð fyrirmynd nemenda sinna í umgengni. Ég tel að hægt sé að tengja 

grafíkina nánast við hvaða námsefni sem er – með því að virkja sköpunarmáttinn, hugmyndaflugið 

og laga hana að tilteknu námsefni. 
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Hugtakalisti (orðalisti)  

 
Akvatinutæting (aquatint): Asfaltdufti er stráð yfir málmplötu og myndast þá kornótt yfirborð. 

Platan er hituð þar til kornin bráðna og festast við plötuna. Þegar platan er lögð í sýrubað 

étur sýran sig niður á milli kornanna og myndar skorur. 

 

Ál- eða trérammi: Við sáldþrykk er notaður sérstakur rammi, vefur sem getur verið úr náttúrusilki 

eða polyester. Vefurinn er spenntur yfir ál- eða trérammann. 

 

Áferðaþrykk: Einföld þrykkaðferð sem byggist á því að leggja pappír yfir ýmsa hluti sem hafa 

hrjúfa eða óslétta áferð, t.d. blúndur, flísar, möl o.fl. og taka afþrykk með því að lita yfir 

pappírinn með litum eins og trélitum, vaxlitum eða blýöntum. 

 

Djúpþrykk (intaglio): Djúpþrykk er samheiti yfir aðferðirnar: akvatintuæting, koparstunga, 

messotinta, línuæting og þurrnál. Línur og fletir eru rispaðir eða grafnir í málmplötu og 

prentlitur er borin í grófir og hvilftir á plötunni. 

 

Dúkrista (linoleum): Skorið er í dúk með dúkristujárnum, prentlitur er valsaður yfir og þrykkt á 

pappír. 

 

Dúkrista– og tréristujárn: Hnífar sem notaðir eru í dúk eða tré. Þessir hnífar eru misbreiðir og 

bæði u-laga og v-laga. 

 

Efnis– og pappaþrykk: Í efnis- og pappaþrykki er hægt að notast við nánast hvaða efni sem er, t.d. 

sand, pappír, garn og tölur. Því næst er límt á pappaspjald og þrykkt. 

 

Einþrykk (monoprint/monotype): Prentlit er valsað á þrykkplötu og teiknað í litinn með ýmsum 

áhöldum eða liturinn er skafinn í burtu. Pappír er lagður yfir og er strokið yfir með 

handarjaðri eða valsað yfir með gúmmírúllu. Ekkert þrykk verður eins, því að það þarf að 

teikna myndina aftur og aftur eftir hvert þrykk. 

 

Flatþrykk: Flatþrykk er samheiti yfir aðferðirnar: einþrykk, sáldrykk og steinþrykk. Ekki er um 

neinn hæðarmun að ræða á þrykkplötunni. Þeir fletir og línur sem taka við lit liggja á sama 



48 

grunni og þeir sem ekki taka við lit.  

 

Grafíkrúlla: Grafíkrúlla er oftast úr gúmmíi og er notuð til að valsa lit á þrykkplötu. Hrein 

gúmmírúlla er  einnig notuð til að þrykkja myndir af pappír. 

 

Gúmmískafa: Skafa sem notuð er í sáldþrykki til að dreifa litnum á rammanum. 

 

Handþrykk: Í handþrykki er handaflið notað til þrykkgerðar. Pappírinn er lagður ofan á plötuna og 

þrýst er yfir með skeið eða gúmmívals.  

 

Háþrykk (relief): Er samheiti yfir eftirtaldar aðferðir: dúkrista, trérista og tréstunga. 

Prentliturinn er borinn á þá hluta þrykkplötunnar sem hæst liggja. 

 

Iðnaðargrafík: Vélframleidd þrykkverk í stórum upplögum, t.d. tímarit og plaköt. 

 

Límþrykk: Þrykkaðferð þar sem teiknað er á plötu með griplími. Þegar límið er orðið þurrt er 

valsað yfir með prentlit. 

 

Koparstunga (engraving): Rist er í málmplötu með koparstungujárni. Prentlitur er borinn á 

plötuna og hann þurrkaður af. Eftir situr liturinn í raufum og hvilftum. Pappír er lagður yfir 

plötuna og þrykkt. 

 

Mezzótinta (mezzotint): Aðferð þar sem málmplata er ýfð upp með sérstöku verkfæri, tenntri egg. 

Ýft er þar til myndast hefur reglulegt mynstur. Málmurinn er síðan jafnaður niður á 

tilheyrandi stöðum með sérstöku slípijárni til að fá mismunandi tóna í myndina. 

 

Plexiglerrista: Mynd er rist á plexigler með beittu áhaldi t.d. grafíknál eða nagla. Litur er borinn á 

plötuna og honum nuddað vel inn í allar raufar. Síðan er hann þurrkaður af þannig að eftir 

situr litur í raufunum. 

 

Prentlitur: Í grunnskólum er oftast notaðir vatnsleysanlegir prentlitir þar sem auðvelt er að ná þeim 

úr fatnaði og höndum. 

 

Sáldþrykk (silkscreen printing): Prentlit er þrýst í gegnum ramma með þéttofnum vef yfir á 
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pappír. Þeir fletir sem ekki eiga að hleypa í gegnum sig lit eru þaktir með límkenndu efni 

eða lakki. Liturinn er dreginn yfir með gúmmísköfu. 

 

Skapalónsþrykk: Mynd er teiknuð á pappa og skorin eða klippt út. Hægt er að nota bæði það sem 

er skorið út og sjálfan afskurðinn. Svampi er dýft í lit og borinn á í kringum skapalónið eða 

inn í það, eftir því hvort er notað. 

 

Steinþrykk (lithography): Í steinþrykki er steinþrykksplatan oftast úr sérstökum kalksteini, en 

getur einnig verið úr málmplötu. Mynd er teiknuð með feitri krít eða tússi á steininn eða 

plötuna. Prentlit er valsað yfir steininn og festist hann þar sem fitan er ekki fyrir á 

teikningunni, meðan rakir fletir hrinda frá sér prentlitnum. 

 

Tarlatan: Bleigjugasefni sem notað er til að þurrka af prentsvertu. 

 

Trérista (woodcut): Í tréristu er skorið í langsneitt tré með tréskurðarjárnum. Prentlit er rúllað yfir 

tréplötuna og liturinn sest á yfirborð plötunnar. Pappír er lagður yfir og þrykkt. 

 

Tréstunga (wood engraving): Í tréstungu er skorið eða rist í enda trésins, öfugt við tréristuna og er 

tréstungujárn notað sem er beittari og harðari en tréskurðarhnífarnir. 

 

Þurrnál (drypoint): Rist er í málmplötu eða offsettplötu með grafíknál eða öðrum oddhvössum 

áhöldum. Platan er lögð á hitaplötu og prentsverta er borin á með kartonbút. Liturinn er 

þurrkaður af með tarlatan og pappír og þá situr liturinn eftir í línunum. Pappír er lagður á 

plötuna og þrykkt. 

 

Æting (etching): Grunnur er borinn á málmplötu. Teiknað eða rist er í plötuna með beittu áhaldi, 

t.d. grafíknál. Málmplatan er sett í sýrubað í ákveðinn tíma (fer eftir því hversu djúp 

ætingin á að vera) og sýran étur sig í gegnum það svæði sem er opið eða rist hefur verið í. 

Platan er þrifin og sett á hitaplötu og prentsverta borin á. Prentsvertan er þurrkuð í burtu 

með tarlatan og pappír. Eftir situr prentsvertan í raufunum og þar sem ekki hefur verið 

þurrkað í burtu. (Madsen, H. Smidt, 1997:108-109). 

 

Þrykkplata: Nefnist platan sem myndin er unnin á og er notuð til að þrykkja á pappír eða efni. Hún 

getur verið úr málmi, gleri eða plexigleri, karton, tré, steini, gúmmí, leir, ávöxtum, o.fl.  
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