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Ágrip 

Lokaverkefnið mitt er í formi ritgerðar og námsefnis í grafískri hönnun fyrir 

framhaldsskólanema. Námsefnið á að koma til móts við grunnþætti Aðalnámskrár 

framhaldsskóla með áherslu á sjálfbærni og sköpun. Ritgerðin styður fræðilega þörf 

þess konar námsefnis, þar sem ég skoða meðal annars hversu meðvitaðir starfandi 

grafískir hönnuðir á Íslandi eru um umhverfisvænni vinnuaðferðir, mikilvægi fræðslu 

í grunntækni, efnisnotkun og hvernig hægt er að hvetja nemendur til náms með 

skapandi og fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

Til fræðilegs stuðnings við námsefnið notast ég aðallega við bókina Connecting the 

dots eftir þau Susan Elliott og Stan Kozac. Mér bauðst það einstaka tækifæri að kenna 

hluta kennsluefnisins í miðannarviku Menntaskólans á Tröllaskaga. Á námskeiðinu 

kynnti ég hugmyndafræði og vinnuferli merkjahönnunar með náttúruna og 

nærumhverfi skólans sem innblástur.  

Einnig sendi ég út könnun til félagsmanna íslenskra teiknara (FÍT) þar sem kannaður 

var áhugi og vitneskja um umhverfisvænni vinnuaðferðir í starfi.  



Abstract 

My final project is in the form of teaching material in graphic design for high school 

students. The teaching material is an attempt to respond to the fundamental pillars of 

the national curriculum for secondary schools by focusing on sustainability and 

creativity. The thesis supports the theoretical need for such teaching materials. 

Amongst other themes, I explore how aware Icelandic graphic designers are of 

environmentally friendly practices, the importance of the core, material use, and how 

we can encourage students to learn using creative and diverse teaching methods.  

To provide academical support for the teaching material I mainly used the book 

Connecting the Dots by Susan Elliott and Stan Kozac. I was offered the unique 

opportunity to teach part of the teaching material in a week’s course at the Tröllaskagi 

upper secondary school. In the course, I introduced concepts and protocols of logo 

design, with nature and the local environment as inspiration.  

I also conducted a survey among the members of the Icelandic Graphic Designers 

Association (FÍT), examining their interest and knowledge of environmentally 

friendly working methods.  

 



Formáli 

Lokaverkefni þetta er unnið til 20 ECTS M.Art.Ed. prófs í listkennslufræðum við 

listkennsludeild Listaháskóla Íslands vorið 2015. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Gunndís Ýr Finnbogadóttir og þakka ég henni innilega 

fyrir góða ráðgjöf, stuðning og fagleg vinnubrögð.  

Ég þakka Sóleyju Stefánsdóttur fyrir sérfræðiaðstoð og góðar ábendingar.  

Ásthildi B. Jónsdóttur vil ég þakka fyrir að kynna mig fyrir sjálfbærni og vera 

hvetjandi á hliðarlínunni. 

Eiginmanni mínum Árna Jónssyni og börnunum mínum Herði Þór, Matthildi Freyju 

og Fannari Elísi þakka ég þolinmæðina, stuðninginn og hvatninguna. 

Foreldrum og tengdaforeldrum þakka ég einnig fyrir að hafa trú á mér, ásamt að gæta 

yngri barnanna þegar foreldrarnir voru ekki til taks. 

Soffíu Bæringsdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur og ráðleggingar. 

Menntaskólanum á Tröllaskaga færi ég svo mínar bestu þakkir fyrir að gefa mér kost á 

að prófa námsefnið og nemendum mínum fyrir að hafa verið samstarfs - og námsfúsir 

með eindæmum. 

Hlín Ólafsdóttir 

Reykjavík, apríl 2015 

 



Efnisyfirlit

Ágrip 3 ...............................................................................................................................

Abstract 4 ..........................................................................................................................

Formáli 5 ...........................................................................................................................

Myndaskrá 8 ......................................................................................................................

Inngangur  10 ....................................................................................................................

Uppbygging verkefnis 11 ..................................................................................................

1. Markmið og rökstuðningur námsefnis 13 ...................................................................

1.1.  Unnið með námsefnið 14 .....................................................................................

2. Sjálfbær þróun 15 ........................................................................................................

2.1.  Meginstoðir sjálfbærrar þróunnar 16 ...................................................................

2.1.1. Umhverfisvernd 17 ......................................................................................

2.1.2. Efnahagsþróun 18 ........................................................................................

2.1.3. Félagsleg velferð - samfélagið 19 ...............................................................

2.1.4. Menning 20 .................................................................................................

3. Hvað er grafísk hönnun? 22 ........................................................................................

3.1.  Grafísk hönnun og umhverfisvitund 23 ...............................................................

3.2.  Vistvænni vinnuaðferðir 26 .................................................................................

3.3.  Íslenskt landslag 29 ..............................................................................................

3.4.  Tækifæri og ógnanir 32 ........................................................................................

3.5.  Myndmál 33 .........................................................................................................

4. Menntun til sjálfbærni 37 ............................................................................................

4.1.  Áherslur í Aðalnámskrá framhaldsskóla 39 .........................................................

4.2.  Námsmatsviðmið Kozak og Elliott 40 .................................................................

4.2.1. Nærumhverfið sem skólastofa 42 ................................................................

4.2.2. Samþætting námsgreina 42 .........................................................................

4.2.3. Geta til aðgerða 44 ......................................................................................

4.2.4. Fjölbreytt sjónarhorn 44 ..............................................................................

4.2.5. Tengingar við samfélagið 45 .......................................................................

4.2.6. Könnun - tilraunir - leitaraðferð 46 .............................................................

4.2.7. Kennarar og nemendur deila ábyrgð 46 ......................................................

 



5. Kennsla á Tröllaskaga 48 ............................................................................................

5.1.  Dagbók kennslu 49 ..............................................................................................

5.2.  Ígrundun og mat 59 ..............................................................................................

5.3.  Námsefnið og menntun til sjálfbærni 61 ..............................................................

5.4. Samantekt verkefnis - Náðist markmið námsefnis? 62 ........................................

5.4.1. Framtíðarmöguleikar 64 ..............................................................................

6. Lokaorð 66 ..................................................................................................................

Viðauki 1 - Niðurstöður úr könnun 71 ..............................................................................

Viðauki 2 - Kennsluáætlun 80 ...........................................................................................

Myndir frá námskeiði 85...................................................................................................

 



Myndaskrá 

Mynd 1: Stoðir sjálfbærrar þróunnar…………………………………………..……17 

Mynd 2: Malu Roldan með verk sitt No Bleed Aesthetic………..………………….23 

Mynd 3: Plaköt úr bókinni Green Patriot Posters…………………………..……….24 

Mynd 4: Sorpbrennslustöð í Kaupmannahöfn…..…………………………….….…25 

Mynd 5: Útskýring á snertiflötum grafískra hönnuða í hringrás vöru………………29 

Mynd 6: Auglýsing Pan - American Coffee……………….…….….……….………34 

Mynd 7: Útskýringamynd Kozak og Elliott á lykilþáttunum sjö……….…..….……41 

Mynd 8: Hluti af lokaverkefni Sigríðar Rúnar Kristinsdóttur………..……….….…43 

Mynd 9: Nemendur í Menntaskólanum á Tröllaskaga í útikennslu.….……………..51 

Mynd 10: Mismunandi leturtýpur, allar í 12 punkta letri………………….………..52 

Mynd 11: Skissa frá nemanda……………………………..………………….……..53 

Mynd 12: Nemendur  að vinna hraðskissur…………………………………..……..54 

Mynd 13 og 14: Skissuferli og lokaniðurstöður merkjahönnunar……..….….….….58 

 



 



Inngangur  

Verkefni þetta er tilraun til að útbúa námsefni í grafískri hönnun fyrir 

framhaldsskólanema í formi nokkurra æfinga og verkefna. Hluta námsefnisins vann 

ég með nemendum Menntaskólans á Tröllaskaga á vikulöngu námskeiði. Námsefninu 

er ætlað að taka á þáttum sjálfbærni og umhverfisvænum vinnubrögðum útfrá 

námsmatsviðmiðunum Connecting the Dots (2011). 

Grunnhugmyndin að námsefninu kemur frá eigin reynslu sem starfandi grafískur 

hönnuður og áhuga mínum á sjálfbærni og umhverfisvernd. Í gegnum árin hef ég horft 

á stóran hluta af hönnun minni enda á einn eða annan hátt í rusli eða endurvinnslu. Ég 

fékkst meðal annars við að hanna markpóst sem virtist oft á tíðum ekki skila öðru en 

óþægindum fyrir neytandann.  

Ég hef í mörg ár markvisst flokkað og skilað heimilissorpi til endurvinnslu og 

jafnframt furðað mig á gríðarlegu magni umbúða- og bréfarusls sem meðalstóru 

heimili fylgir.  

Þannig áttaði ég mig á hversu mikið magn af margskonar úrgangi kom á einn eða 

annan hátt fyrir tilstuðlan grafískra hönnuða. Upp frá því fór ég að endurskoða sjálfa 

mig sem fagmann og svo í framhaldi vinnuaðferðir mínar.  

Annar áhrifavaldur tengdur þessum hugmyndum mínum er fyrirtækið Montrassar sem 

ég stofnaði og rak á árunum 2008 til 2015, þar hannaði ég og saumaði taubleiur ásamt 

því að flytja inn eiturefnalausar og umhverfisvænar vörur fyrir börn. Hluti vinnunnar 

við að hanna og flytja inn vörur sem verða að uppfylla umhverfisvæna staðla, felst í 

rannsóknum á áhrifum ýmissa efna á lífríki náttúrunnar, ásamt því að þekkja ferli 

sorpúrvinnslu og endurvinnslu. Þannig gerði ég mér enn betur grein fyrir áhrifum 

daglegs neyslumynsturs á notkun auðlinda og í framhaldinu á framtíð barnanna 

minna.  

Þegar ég byrjaði í listkennslunámi við Listaháskóla Íslands kynnti myndlistamaðurinn 

og kennarinn Ásthildur Jónsdóttir mig fyrir hugtakinu sjálfbærni, og svo í framhaldi 

menntun til sjálfbærni. Þar vaknaði áhugi minn á því að tvinna þetta allt saman við 

nám í grafískri hönnun, og úr varð að ég réðst í að gera námsefni fyrir 

framhaldsskólanema.  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Uppbygging verkefnis 

Námsefni: 

Áhersla er lögð á að gera nemendur meðvitaðri um umhverfi sitt, áhrif, 

umhverfisvernd, neysluvenjur og sjálfstæði. 

Námsefninu er skipt niður í sjö æfingar og fjögur stærri verkefni.  

Það er sett upp á þann hátt að hver æfing og hvert verkefni getur staðið sjálfstætt, svo 

ekki er nauðsynlegt að lesa námsefnið frá upphafi til enda, heldur má tína úr því það 

sem nýtist hverjum og einum kennara best. 

 Æfingarnar eru eftirfarandi: 

1. Hugkort - hvaðan fæ ég innblástur? 

2. Nærumhverfi 

3. Hugsaðu hratt! 

4. Hlutur fær nýtt hlutverk 

5. Letur út í mýri 

6. Hvernig liggur landið? 

7. Umhverfisgrafík 

 Verkefnin eru eftirfarandi: 

1. Merkjahönnun 

2. Plakat - Myndmál 

3. Vistvæn umbúðahönnun 

4. Umbrot 

Greinargerð: 

Nánari útskýring á nokkrum af stærri hugtökum sem tekin eru fyrir í námsefninu eins 

og sjálfbærni og grafísk hönnun. Einnig eru teknar fyrir áherslur úr Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011) og tengsl við námsmatsviðmiðin Connecting the Dots (2011) 

þar sem kynnt eru og rökstudd áhrif þessara þátta og tengingar þeirra við menntun. 

Könnun: 

Stutt könnun á meðal félaga í FÍT sem er félag íslenskra teiknara. Könnunin er unnin 

sem rökstuðningur og útskýring fyrir þörf námsefnisins. Þar er meðal annars tekin 

fyrir meðvitund og áherslur grafískra hönnuða á Íslandi varðandi þekkingu og 

meðvitund um umhverfisvænni þætti og vinnuaðferðir. 
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Kennsla:  

Hluti námsefninsins var kenndur við Menntaskólann á Tröllaskaga. Þar er farið yfir 

hvernig námskeiðinu var háttað, hvernig gekk og hverjar niðurstöður námskeiðsins 

voru. 
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1. Markmið og rökstuðningur námsefnis 

Þetta tiltekna verkefni samanstendur af námsefni í grafískri hönnun fyrir 

framhaldsskólanema og fræðiritgerð sem styður við og færir rök fyrir innihaldi 

námsefnisins. Markmið námsefnisins er að leggja áherslu á sjálfbærni sem er einn af 

grunnþáttum í nýrri Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011).  

Til þess að sjálfbær þróun geti viðhaldist þarf meðal annars að leggja áherslu á 

umhverfisvernd, stöðugan efnahag og félagslega velferð. Þá þarf jöfnuður og lýðræði 

að einkenna alla hluta þjóðfélagsins. Grafískir hönnuðir eru að sjálfsögðu ekki 

undanskildir þessum atriðum og því nauðsynlegt að komið sé inn á þessa þætti að 

einhverju leyti í grafísku hönnunarnámi. Einnig tel ég snemmbæra fræðslu um 

sjálfbæra þróun mikilvæga, ekki síst í tengslum við umhverfisvænni vinnuaðferðir og 

samfélagsábyrgð. 

Lítið er til af útgefnu námsefni í grafískri hönnun fyrir framhaldsskólastig og fæst af 

því kemur inn á grunnþátt Aðalnámskrár framhaldsskóla um sjálfbærni. Því tel ég 

mikilvægt að svara þeirri þörf og gera tilraun til að útbúa námsefni sem tekur að 

einhverju leyti á þáttum sjálfbærrar hönnunar.  

Í námsefninu legg ég áherslu á umhverfisvænar vinnuaðferðir ásamt því að styðjast 

við námsmatsviðmið sem leitast við að gera nemendur meðvitaðari um tengsl sín út í 

samfélagið og getu til aðgerða.  

Ekki virðist auðvelt fyrir alla að gera sér grein fyrir því hvar á að koma inn á þessa 

þætti í grafísku hönnunarnámi, eða eins og Ásthildur Björg Jónsdóttir orðar vel í grein 

sinni Áhrifamáttur sjónlista í menntun til sjálfbærni (2011):  

Erfitt getur verið fyrir kennara og nemendur að ná yfirsýn yfir 
menntun til sjálfbærni þar sem hún nær yfir svo breitt svið. 
Mikilvægt er þó að allir velti því fyrir sér hvers vegna og hvernig 
þeir geti látið sig málefnið varða. (Ásthildur B. Jónsdóttir 2011, bls. 
4). 

Vísindalegar rannsóknir eru stöðugt að benda okkur á að þörf sé á breytingum og ekki 

síst á okkar eigin venjum og neyslumynstri. Þessar rannsóknir gefa okkur jafnframt 
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lítið af lausnum, eitt er rétt í dag en rangt á morgun. Svona misvísandi skilaboð hafa 

letjandi áhrif á þörf okkar til að bregðast við og gera breytingar. 

Á einhvern hátt er því nauðsynlegt að gefa nemendum tækifæri og verkfæri til að 

finna lausnina sjálfir, hjálpa þeim að aðgreina rétt og rangt og ekki síst hafa trú á því 

að þeir séu færir um slíkt.  

Með námsefninu vonast ég til að geta gefið vísi að þessum tækifærum og að námi sem 

hjálpar til við að uppfræða og gera nemandanum grein fyrir mikilvægi sínu og 

gjörðum í hringrás vistkerfa og samfélags, ásamt því að komandi kynslóðir hafi 

kunnáttu til að hanna nýja og betri framtíð. 

1.1.  Unnið með námsefnið 

Námsefnið er hugsað sem hugmyndakveikjur að efni sem kennarar geta nýtt sér sem 

hugmyndabanka. Það á að gefa hugmyndir um hvernig bæta má grafíska 

hönnunarkennslu með námsmatsviðmiðum sem byggja á menntun til sjálfbærni. 

Áherslan er jafnframt sett á að hjálpa nemendum að kynnast hugtökum sjálfbærni og 

þekkja umhverfisvænni vinnuaðferðir. 

Námsefnið er ekki sett upp sem heildstætt verkefni sem vinna þarf frá a-ö, heldur er 

hægt að velja úr æfingar eða verkefni og nota sjálfstætt. Þá má til dæmis nota 

æfingarnar sem uppbrot á stærri verkefnum. 

Námsefnið er hugsað fyrir framhaldsskólanema sem eru í myndlista- eða 

hönnunarnámi, og þá búnir að ljúka ákveðnum grunni til dæmis í teikningu, lita- og 

formfræði. Það er þó engin sérstök krafa og auðvelt er að tvinna slíkan grunn inn í 

verkefnin. Áhersla er lögð á gagnrýna, greinandi og skapandi hugsun, samvinnu og 

samtal ásamt frumkvæði og sjálfsþekkingu. 

Ekki er ætlast til að nemendur noti forrit svo sem Illustrator, Indesign og Photoshop til 

úrvinnslu verkefna, þó er hægt að tengja þau inn í námið. 
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2. Sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbær þróun kom upphaflega fram árið 1972 á ráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna í Stokkhólmi. Á þessum tíma voru fræðimenn að átta sig á hversu stórtækar 

breytingar áttu sér stað í náttúrunni. Margar dýrategundir voru að deyja út, 

fólksfjölgun var farin að hafa áhrif á lífsgæði fólks og ákveðin landsvæði voru að 

kikna undan álagi, meðal annars af völdum iðnvæðingarinnar. Það hafði skapast 

spenna á milli efnahagsþróunar og verndun náttúrunnar (Newman og Brinckerhoff, 

2009), sem gerði það að verkum að viðbrögðin við þessari vá fóru hægt af stað. Enda 

búið að vinna ötulega að því að gera líf mannsins sem best með tilkomu ýmissa 

nútímaþæginda eins og til dæmis rafmagns og einkabílsins. 

Árið 1987 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út skýrslu sem bar yfirskriftina Okkar 

sameiginlega framtíð, oft kölluð Bruntland-skýrslan þar sem Gro Harlem Bruntland 

var í forsvari. Í henni segir meðal annars að sjálfbær þróun sé „þróun sem mætir 

þörfum núverandi kynslóða án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að 

mæta sínum þörfum” (UNESCO, 1987, bls 43) . Í skýrslunni kom fram að með 1

sjálfbærri þróun mætti stuðla að aukinni félagslegri velferð og jákvæðri 

efnahagsþróun með verndun náttúrunnar (UNESCO, 1987).  

Fimm árum síðar eða árið 1992, var svo kynnt hin svokallaða Ríó yfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna, sem er alþjóðleg stefna um sjálfbæra þróun. Stjórnvöldum um 

allan heim var gert að vinna verkefni sem tæki á umhverfismálum ásamt 

efnahagslegum og félagslegum þáttum íbúa hverrar þjóðar og halda Sameinuðu 

þjóðunum upplýstum um hvernig gengi (UN, 1992). 

Það má vera að hugtakinu hafi verið mætt með nokkrum fordómum um að sjálfbær 

þróun geti með einhverjum hætti dregið úr lífsgæðum okkar. Eða eins og Ingólfur Á. 

Jóhannesson segir í grein sinni um sjálfbærni „Mikilvægt er að leggja áherslu á að 

sjálfbær þróun er þróun en ekki stöðnun, framfarir en ekki afturför” (2008, bls 8). 

Fræðimenn hafa því ríka skyldu til að upplýsa um hvernig sjálfbær þróun getur aukið 

lífsgæði okkar í dag sem og til komandi kynslóða. Það gefur því auga leið að verkefni 

kennara er að gefa komandi kynslóðum innsýn inn í mikilvægi sjálfbærni og hvernig 

 „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 1

the ability of future generations to meet their own needs” [þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar].
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við getum hámarkað lífsgæði okkar með því að tileinka okkur lífsstíl sjálfbærninar. 

Jafnframt leggja áherslu á að sjálfbær þróun skapi okkur örugga framtíð og gefi 

samfélagi manna, sem hluta af náttúrunni, tækifæri til að þróast á þann hátt sem er 

okkur og komandi kynslóðum fyrir bestu.  

Þegar útskýra á sjálfbæra þróun nánar er mikilvægt að koma inn á svokallaðar 

meginstoðir sjálfbærrar þróunnar. 

2.1.  Meginstoðir sjálfbærrar þróunnar 

Sjálfbær þróun hvílir samkvæmt Brundtland-skýrslunni á þremur megin stoðum sem 

eru umhverfisvernd, efnahagsþróun og félagsleg velferð. Mikilvægt er að jafnvægi sé 

á milli þessara stoða því þær eru nátengdar og má segja að þær haldi uppi þakinu, sem 

er sjálfbær þróun. Til ítarlegri myndlíkingar getum við séð fyrir okkur þrjár súlur eða 

stoðir sem halda uppi þaki. Í dag eru súlurnar nokkuð mislangar og þakið orðið skakt, 

svo við þurfum að leggjast á eitt og rétta súlurnar við áður en þakið hrynur. 

Jafnvægi í náttúrunni hjálpar til við að viðhalda stöðugri efnahagsþróun og með 

félagslegri velferð hjálpumst við að við að halda náttúrunni í jafnvægi og stöðugleika 

í samfélaginu. Þess vegna er talað um mikilvægi stöðugleika á milli allra þessara þátta 

þegar kemur að sjálfbærri þróun. 

Fyrst í stað var talað um þessar stoðir sem þrjá aðskilda þætti og margir tengdu 
hugtakið eingöngu við umhverfisvernd, í skólum við umhverfismennt. Smám 
saman hefur skilningur fólks á hugtakinu breyst og nú er litið svo á að sjálfbær 
þróun sé ofin úr þáttum sem ber að vinna að samtímis. Fyrir skólastarf þýðir 
þetta áherslubreytingu þannig að kennarar með sérþekkingu úr mismunandi 
greinum þurfa að vinna saman og móta ný viðfangsefni, jafnvel nýjar námsleiðir 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008, bls. 8). 

Til að tryggja gott undirlag undir þessar þrjár meginstoðir, er hægt að tengja einn 

hlekk í viðbót við sjálfbæra þróun, menningu. Máli skiptir að tryggja fjölbreytileika 

menningararfleifða og viðurkenna fjölbreytta menningahópa í nútímasamfélagi. Til 

dæmis til að tryggja jöfnuð, að skilja samfélög betur og til þess að tryggja að sjálfbær 
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þróun sé höfð að leiðarljósi í allri menningarstarfsemi (Bekerman, Z og Kopelowitz, 

2008; Throsby, 2013).  

Hér á eftir útskýri ég betur þessa fjóra hlekki sem koma að sjálfbærri þróun, stoðirnar 

og grunninn. 

     Mynd 1: Stoðir sjálfbærrar þróunnar. 

2.1.1. Umhverfisvernd 

Það má ekki ganga um of á auðlindir jarðar og að sjálfsögðu ætti maðurinn að skila 

jörðinni af sér í betra ásigkomulagi til næstu kynslóðar á eftir en hún tók við henni.  

Þetta hefur því miður ekki verið raunin síðustu ár og að meðaltali nýttu jarðarbúar um 

25% meira af auðlindum jarðar en eru endurnýjanlegar (Jutvik og Lepina, 2006).  

Þessu má líkja við mann sem hleypur 10 kílómetra á dag í einn mánuð og brennir við 

það 800 kaloríum á dag og á móti innbyrðir hann aðeins eitt epli daglega sem 

inniheldur 53 kaloríur. Með þessu móti yrði hann ansi fljótt óhress og veikburða. Ef 

þetta ástand myndi svo vara í lengri tíma, myndi líkaminn að öllum líkindum veslast 

upp og deyja. Nú árið 2015 erum við með jörðina í svipuðu líkamsræktarprógrammi, 

hún vinnur og vinnur en við gefum henni of litla næringu til baka, svo hún nær ekki 

að endurnýja krafta sína. 

�  17



Til þess að viðhalda lífi á jörðinni verður að viðhaldast lífræðilegur fjölbreytileiki.  

Það má gefa sér að allar lífverur jarðar séu jafn mikilvægar og að þær séu hluti af 

stærri heild (Jutvik og Lepina, 2006).  

Eða eins og umhverfisráðuneytið skilgreinir í skýrslu sinni Stefnumörkun Íslands um 

framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytni. 

Líffræðileg fjölbreytni, eins og hún er skilgreind í samningnum, 
spannar breytileika á öllum skipulagsstigum lífsins, frá erfðavísum 
og tegundum til vistkerfa, þar með talið þeirra sem maðurinn hefur 
mótað. Líffræðileg fjölbreytni spannar með öðrum orðum alla 
lifandi náttúru, einingarnar sem hún er byggð úr, birtingarformin 
sem hún tekur og þá lífrænu og ólífrænu ferla sem móta hana 
(Umhverfis-ráðuneytið, 2008, bls. 6). 

Út frá þessu má dæma að jörðin og allt líf hennar er ein órjúfanlega heild, sem þarf að 

virka án hnökra, eitthvað sem allir verða að vera meðvitaðir um.  

Mikil vitundarvakning hefur orðið síðustu ár og eru margir farnir að haga lífi sínu og 

venjum með það að markmiði að draga úr umhverfisáhrifum til dæmis með 

neysluvenjum sínum. Það er skref í rétta átt, en það er enn ýmislegt óunnið hvað þetta 

varðar, svo við megum ekki slaka á kröfunum. Mikilvægt er því að komandi kynslóð 

hafi verkfæri í höndunum til að sporna við þessari þróun og læri frá bernsku að temja 

sér aðrar venjur og gildi en eldri kynslóðir hafa hingað til gert. Fyrirmyndir eru öllum 

mikilvægar og okkar kynslóð þarf ekki síst að vera fyrirmynd fyrir þá yngri og stuðla 

að betri háttum og breytingum í eigin fari. 

Til þess að að gera þetta að veruleika verður að vera til fjármagn því efnahagskerfið er 

órjúfanlegur hluti af umhverfisvernd og vitund (Jutvik og Liepina, 2006). 

2.1.2. Efnahagsþróun 

Í nútímasamfélagi er hagvöxtur talinn mikilvægur sem og stöðugar framfarir 

fyrirtækja ásamt vonum um vöxt og gróða. Fyrirtæki tefla stöðugt fram nýjungum til 

neytandans til að auka hagnað og vöxt. Þessi neyslumenning hefur í för með sér mikið 
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álag á hverskonar auðlindir því eftirspurn eykst stöðugt (Sheth, Sethia og Srinivas, 

2010). 

Arkitektinn og umhverfissinninn Dr. David Brower komst ágætlega að orði þegar 

hann sagði „[þ]að eru engin viðskipti að hafa á líflausri plánetu”  og á hann þá við að 2

það er eftir litlu að sækjast á ofnýttri og ófrjórri jörð (Brower, e.d.).  

Til að efnahagsþróun og einhvers konar vöxtur eða jafnvægi geti viðhaldist verður að 

breyta neyslu- og þjónustumynstri sem einkennir samfélag nútímans og auka 

fjárfestingar í endurnýjanlegum auðlindum, stefna á að minnka matarsóun og setja 

fjármagn í að þróa umhverfisvænni tækni til að viðhalda lífskjörum okkar (Jutvik og 

Lepina, 2006). 

Markmið sjálfbærrar þróunar má þó ekki ganga út á skerða lífsgæði sem við höfum 

áunnið okkur í  nútímasamfélagi, heldur gera þau betri og tengja þau á skilvirkari hátt 

við vistkerfi jarðar (Jutvik og Lepina, 2006). 

Hætta þarf að einblína á efnahagslegan auð sem eina mælikvarðann á framfarir og 

miða heldur að því að bæta þætti er snúa að sjálfbærri þróun, eins og menntun, minni 

fátækt, endurnýjanlegri efnivið, jafnrétti, atvinnusköpun og aðgang að hreinu vatni og 

mat (Newman og Brinckerhoff, 2009). 

Annar þáttur sem viðkemur efnahagsþróun er félagsleg velferð, tengd jöfnuði og 

skiptingu auðs í heiminum. Ójöfnuður orsakar hættu á lélegri félagslegri stöðu, 

stéttaskiptingu og ólýðræðislegri valdbeitingu. Jöfnuður getur aðeins átt sér stað þegar 

búið er að tryggja öllum samfélagshópum öruggt lífsviðurværi (Jutvik og Lepina, 

2006). 

2.1.3. Félagsleg velferð - samfélagið 

Félagsleg velferð er mikilvæg stoð í átt að sjálfbærri þróun og tengist efnahagsþróun 

órjúfanlegum böndum. Til að félagsleg velferð og jöfnuður geti orðið að veruleika 

verður að auka sjálfstæði hvers einstaklings og veita honum tækifæri til 

ákvarðanatöku í samfélaginu. Hann verður að hafa aðgang að góðri menntun, 

félagslegri afþreyingu og heilsugæslu. Áherslu verður að leggja á að lífsgæði komandi 

kynslóða séu góð, ekki bara fyrir ákveðinn hluta samfélagsins, heldur fyrir alla.  

 „There is no business to be done on a dead planet.” [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar].2
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Hver og einn einstaklingur er verðmætur og allar hans ákvarðanir og gjörðir hafa 

áhrif, þess vegna er mikilvægt að stuðla að góðri menntun fyrir alla.  

Menntun er án efa eitt verðmætasta vopn samtímans, því góð menntun gefur fólki færi 

á að öðlast þekkingu og færni til að taka sjálfstæðar og gagnrýnar ákvarðanir, og gefur 

þeim það sjálfstraust sem þarf til að móta betri framtíð. Menntun hjálpar meðal annars 

til við að flokka, meðtaka og hafna því sem ekki fellur að lífsgildum hvers og eins 

(UNESCO Rio+20, 2012). 

Að búa í sjálfbæru samfélagi kallar á ábyrgð hvers einstaklings um að gera sitt besta 

og vera tilbúinn að vinna með öðrum að því að finna lýðræðislega lausn á 

vandamálum og ádeiluefnum. Einnig skiptir máli að virða margbreytileika 

samfélagsins og fjölmenningu sem er óhjákvæmilegur fylgifiskur nútímans (Velferð 

til framtíðar, 2010). 

2.1.4. Menning 

Trú, saga og menningarleg gildi hvers þjóðfélagshóps eru mikilvæg. Ólíkt öðrum 

lifandi verum á jörðinni er það í eðli mannsins að tjá sig og skilgreina sig í gegnum 

menningu.  

Það hefur sýnt sig í gegnum rannsóknir hjá þjóðfélögum sem hafa varðveitt þróun og 

hefðir sem tengjast sögu siðmenningarinnar að það styrkir sjálfsmynd manneskjunnar 

sem úr menningunni kemur þegar hún þekkir sögu sína og fyrri kynslóða og hún getur 

speglað sig í henni (Jutvik og Lepina, 2006). Sterk sjálfsmynd er mikilvæg til að hver 

og einn einstaklingur hafi vel mótuð lífsgildi og sé fær um að taka sjálfstæðar og 

gagnrýnar ákvarðanir til að skapa sér bjartari framtíð (UNESCO Rio+20, 2012). 

Menningararfur Íslendinga hefur haft mótandi áhrif á alla sem hér búa á einhvern hátt. 

Nefna má hvernig fyrri kynslóðir Íslendinga komust af við erfið skilyrði með því að 

þekkja náttúruna, nýta hana skynsamlega og taka tillit til hennar. Það hefur á margan 

hátt hjálpað okkur að skilgreina hverskonar þjóð við erum í dag, vinnusöm og áræðin.  

Stór partur af menningararfi okkar er geymdur í ýmiskonar list og handverki sem gott 

er að skoða og vinna með þegar kemur að listmenntun. Elliot W. Eisner útskýrir 

listmenntun á þann hátt að upplifun sé miðja alls þroska okkar, og menntunin sé ferlið 

sem býr okkur til, listin, aðferðirnar og ávöxtur erfiðisins. Að vinna við listsköpun 
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bæti meðvitund okkar og uppfylli leit okkar að tilgangi, tengi okkur við annað fólk og 

hjálpi okkur að deila og skilja menningu hvors annars (Eisner, 2004). Þar á hann við 

að listamenn leita í flestum tilvikum í sjálfið og samfélagið í kringum þá til að fá 

innblástur og sköpunarkraft. Þá verður úr að listin endurspeglar og geymir á margan 

hátt sögu samfélagsins. Því er mikilvægt í samfélagi hnattvæðingar, að 

menningararfur hvers og eins sé viðurkenndur og öllum sé gefið færi á að viðhalda 

honum (Jutvik og Lepina, 2006). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir ennfremur: 

Undir jafnréttismenntun fellur m.a. nám um kyn og kynhneigð. Með 
grunnþættinum jafnrétti er einnig lögð áhersla á að fram fari nám 
um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og lífsskoðanir. Eitt 
af viðfangsefnunum er þróun Íslands sem fjölmenningar-samfélags 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 20).  

Í listmenntun er auðvelt að skoða sig og bera sig saman við aðra menningarhópa. 

Eisner talar um að listmenntun fagni fjölbreytileikanum umfram aðrar greinar, því 

sköpun hefur sjaldan eitthvað afmarkað og ákveðið form sem fara þarf eftir. Þannig 

getur listkennsla þroskað dómgreind, heiðarleika og frumkvæði nemenda (Eisner, 

2002). 

Auðvelt er vinna með þætti menningar að jafnrétti, lýðræði og fjölmenningu í verklagi 

grafískrar hönnunar. Þar er unnið með miðla sem miðaðir eru að því að ná til sem 

flestra og hafa áhrif á hegðun og lífsgildi hvers og eins. Til dæmis með því að taka 

dæmi úr hönnunarsögunni og taka mið af mikilvægum atburðum í sögu þjóðar og 

þróun samfélags sem nemendur geta speglað sig í. 
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3. Hvað er grafísk hönnun? 

„Grafísk hönnun er listsköpun með fyrirfram ákveðinn tilgang, henni er ætlað að leysa 

vandamál með skapandi og kerfisbundnum hætti og notar til þess myndir, tákn og/eða 

orð (Hawkyard, e.d.)”.   Listsköpun er oft á tíðum frekar tengd við myndlist heldur en 3

hönnun en mörk myndlistar og hönnunar eiga það til að vera örlítið óskýr. 

Myndlistarmenn fara inn á svið hönnuða og hönnuðir inn á svið myndlistamanna. Það 

gefur báðum þessum greinum rúm fyrir fjölbreytileika, ásamt því að ýta undir 

samvinnu og samstarf. Þó að myndlist sé að einhverju leyti lausnamiðað starf, þá felst 

grafísk hönnun fremur í lausnaleit sem er undir áhrifum fleiri þátta, svo sem 

stöðluðum pappír og skjástærðum og kröfum viðskiptavina og neytenda. Þrátt fyrir 

þessar afmarkanir er mikilvægi sköpunar ótvíræð í starfi hönnuðar, því mæta þarf 

kröfum um að gera verk áhrifarík, aðlaðandi og nýstárleg (Hollis, 1997). 

Í bókinni A History of Graphic Design lýsir Philip B. Meggs uppruna starfsheitisins 

grafískur hönnuður á einfaldan og skýran máta og segir uppruna starfsheitsins koma 

frá bókahönnuðinum William Addison Dwiggins, þar sem hann lýsir árið 1922 vinnu 

sinni sem „einstaklingi sem færir skipulag og sjónræna mynd á prentuð samskipti”  4

með heitinu grafískur hönnuður (Meggs, 1998 bls XIII). 

Á Íslandi var orðið teiknari notað fyrstu árin yfir sama starfsheiti sem þó að vissu 

marki var samblanda af grafískum hönnuði og myndhöfundi eins og við þekkjum 

þessar starfsgreinar í dag. Þar má tengja að starf teiknarans var að miklu leyti fólgið í 

handteikningu áður en tölvutæknin tók yfir í kringum 1990. Á svipuðum tíma fór 

starfsheitið grafískur hönnuður að ryðja sér til rúms og innan nokkurra ára var 

starfsheitið teiknari nánast alveg dottið út (Fanney Valgarðsdóttir, 1969). 

Vinna grafískra hönnuða beinist aðallega að prent- og skjámiðlum, en starfið er þó 

mun víðtækara ef það er sett í stærra samhengi. Hönnunin felst til dæmis í umbroti 

dagblaða og tímarita, hönnun vefsíðna, leturs, bóka og ýmiskonar uppsetningum á 

 „Graphic design is art with a purpose. It involves a creative and systematic plan to solve a problem or 3

achieve certain objectives, with the use of images, symbols or even words” [Þýtt úr ensku af höfundi 
ritgerðar].

 „individual who brought structural order and visual form to printed communications” [þýtt úr ensku 4

af höfundi ritgerðar].
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myndum og texta, hönnun auglýsingaefnis og merkjahönnun. Þeir þurfa einnig að 

vera að nokkru leyti inn í starfsháttum myndhöfunda, markaðsfræðinga, forritara og 

prentara, þar sem samskipti við fólk í þeim störfum eru mikil.  

Grafískir hönnuðir geta á margan hátt stuðlað að breyttri hegðun almennings í 

gegnum þessa miðla og gert umhverfi okkar og reglur samfélagsins aðgengilegri og 

skýrari. 

3.1.  Grafísk hönnun og umhverfisvitund 

Til að stuðla að breytingum, þurfum við að skapa okkur nýjar venjur og vinnuaðferðir, 

við þurfum að endurskoða okkur sjálf og okkar eigin gildi (Jutvik og Lepina, 2006). 

Grafískir hönnuðir eiga það til að setja fyrir sig að nýjar og sjálfbærari aðferðir séu of 

tímafrekar og kostnaðarsamar, ásamt því að þær takmarki úrvinnslu- og 

hönnunarmöguleika. Það er nokkuð ljóst að ef við höldum okkur innan 

þægindarammans, þess sem við erum vön, náum við aldrei árangri. Hvert lítið skref í 

rétta átt skiptir máli og með hverju skrefi öðlumst við nýjar og betri venjur.  

  Mynd 2: Malu Roldan með verk sitt No Bleed Aesthetic. 

Dæmi um hönnuð sem ákvað að endurskoða sín eigin gildi og breyta þeim í átt til 

betri umhverfisvitundar og vistvænni vinnuaðferða er grafíski hönnuðurinn Malu 
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Roldan. Hann ákvað að kynna sér hvernig hann gæti hannað sem umhverfisvænast 

prentverk, án blæðingar   og óþarfa efnis-og bleknotkunnar. Fræðileg umfjöllun 5

verkefnisins var Hvernig á að vera grafískur hönnuður án þess að meiða litlar 

kanínur? Og úr varð verkið No Bleed Aesthetic. Þar tekur Roldan síðu úr gömlu 

dagblaði og sker hönnun sína út í blaðið, og kemur þar með í veg fyrir að þurfa að 

nota hvers konar orkufreka prentun, blæðingu eða blek (Good, 2008). Með þessari 

skýru afmörkun nær hann að tvinna saman umhverfisvænar vinnuaðferðir og 

endurvinnslu, ásamt því að nýta ótrúlega úrlausnarhæfileika sem þarfnast skipulagðrar 

og skapandi hugsunar.  

Grafískir hönnuðir vinna alltaf innan ákveðins ramma. Það má segja að þeir vinni við 

að leysa nokkurs konar þrautir. Því ættu skilgreind verkefni, eins og til dæmis 

verkefni Malu, í flestum tilfellum ekki að vefjast fyrir þeim.  

            Mynd 3: Plaköt úr bókinni Green Patriot Posters 

Einnig má nýta hönnun til að koma á framfæri upplýsingum sem koma að sjálfbærri 

þróun og hvetja til breyttrar og betri hegðunar.  Dæmi um slíka hönnun er bókin 

Green Patriot Posters: Graphics for a Sustainable Community þar sem Edward 

Morris safnaði saman hönnun nokkurra efnilegra grafískra hönnuða og listamanna í 

formi nokkurs konar áróðursplakata fyrir bættri umhverfisvitund. Þar fengu hönnuðir 

að vinna nokkuð frjálst, en samt ávallt með vísun í umhverfisvitund og aðra þætti 

 Þegar mynd eða letur sem prenta á, á blað nær út fyrir áætlaða stærð síðunnar. Þá þarf að skera eða 5

snyrta af upphaflegri stærð blaðsins.
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sjálfbærni. Bókin er prentuð á umhverfisvænan máta, meðal annars á endurunninn 

pappír sem unnin var við rafmagn frá vindmyllum (Bierut, Friedman, Siegel og 

Morris, 2010).                        

Mynd 4: Sorpbrennslustöð í Kaupmannahöfn  

Annað ágætt dæmi en þó úr öðrum hönnunargeira, er danski arkitektinn Bjarke Ingels 

(2011). Hann vinnur mikið í anda sjálfbærrar þróunnar og heldur fyrirlestra um 

hönnun sína víða um heim, þar sem hann talar meðal annars um mikilvægi lista og 

hönnunar við að hanna sjálfbærara samfélag.  

Mikils misskilnings gætir oft um fyrir hvað sjálfbær þróun stendur og halda margir að 

með því að verða sjálfbærari þjóðfélagsþegnar þurfi þeir að fórna ýmsum lífsgæðum. 

Bjarke ásamt hönnunarteymi sínu hjá arkitektastofuni BIG ákváðu að vinna fyrst og 

fremst að því að tengja arkitektúr og hönnun við bætt lífsgæði og sjálfbærni. Sem 

dæmi má nefna verkefni BIG við hönnun nýrrar sorpbrennslustöðvar sem nýtir 

óflokkanlegt sorp til að búa til vistvænni orku. Bjarke og teymi hans unnu samkeppni 

um hönnun stöðvarinnar sem staðsett er á Amager í Kaupmannahöfn. Teymið ákvað 

að hanna stöðina á þeim forsendum að byggingin myndi nýtast sem best og að á 

einhvern hátt yrði hún tengd við samfélagið í kring. Þessar forsendur voru leystar á 

þann máta að þak byggingarinnar er skíðasvæði, þar sem hægt er að skíða allan ársins 
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hring, en einnig eru græn svæði, klifursvæði og kaffihúsi þar sem fólk getur komið 

saman og gert sé glaðan dag. Þeir sem þekkja til í Danmörku vita að ekki er um 

auðugan garð að gresja þegar kemur að hálendi og því litlir möguleikar á 

náttúrulegum skíðasvæðum. Bjarne og félagar ákváðu að bæta úr því og nýta þetta 

annars ónýtta svæði með því að færa Alpana til Kaupmannahafnar. Þar var komin 

sterk tenging við velferð íbúanna í samfélaginu, sem geta fengið heilsusamlega 

hreyfingu og skemmtun á meðan sorpbrennslustöðin vinnur. Bjarke staldraði ekki við 

þar heldur bætti svolitlum leik og sjónarspili í þann litla útblástur koltvísýrings sem 

sorpbrennslustöðin gefur óhjákvæmilega frá sér og hannað stromp verksmiðjunar á 

þann hátt, að þegar ákveðið magn koltvísýrings hefur myndast blæs hann út 

reykhring. Reykhringurinn gerir það að verkum að auðveldara er að gera sér grein 

fyrir magni útblásturs sem stöðin gefur frá sér (Ingels 2015). 

Á þessum dæmum má sjá að möguleikarnir eru endalausir og það þarf aðeins breytt 

gildismat, vott af skapandi hugsun og betri vinnuaðferðir til að gera sem mest úr því 

sem við höfum í höndunum. Það að vera sannur í því sem maður tekur sér fyrir 

hendur, velja og hafna að ígrunduðu máli og láta áhrifaþætti eins og peninga ekki 

stýra skipinu. 

3.2.  Vistvænni vinnuaðferðir 

Almennt séð virðast vinnuaðferðir og lausnir arkitekta og vöruhönnuða vera frekar 

upp á pallborðinu þegar kemur að ábyrgð gagnvart umhverfi og samfélagi. Arkitektar 

hafa til dæmis hannað orku- og umhverfisvænar byggingar eins og minnst hefur verið 

á hér að ofan, og vöruhönnuðir hafa kost á að hanna endingargóða og endurnýtanlega 

hluti úr endurnýttu efni. Vinnuaðferðir og hönnun grafískra hönnuða hafa oft á tíðum 

ekki verið dregnar eins augljóslega fram í dagsljósið og þarf að gera breytingu þar á. 

Þörf er á áskorunum til að sýna fram á úrræði sem snerta á sjálfbærri þróun. Sem 

dæmi má nefna að Bandaríska auglýsingastofan Orange bike (e.d) hefur sett sér vel 

skilgreindar vinnureglur í anda sjálfbærrar þróunar. Í reglunum segir meðal annars að 

fyrirtækið ráðleggi með val á pappír og prentaðferðum, noti skjámiðla í meira mæli og 

skoði markaðslausnir vel svo engin óþarfi sé settur í framleiðslu (Orange bike, e.d.). 
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Annað sem huga þarf að eru fyrirtækin sjálf sem unnið er fyrir. Algengt er að fyrirtæki 

láti hanna fyrir sig tilbúna ímynd, sem á sér engar stoðir í stefnu og gildum 

fyrirtækisins, og dæmi eru um að fyrirtæki reyni jafnvel að hylma yfir 

umhverfissóðaskap með svokölluðum grænþvotti. Í bók sinni Green Graphic design 

segir Brian Dougherty það að fegra ímynd fyrirtækja sé ekki nóg til að gera þau græn. 

Inniviðið og varan þarf að uppfylla ákveðin skilyrði líka (Dougherty, 2014). Þetta er 

eitthvað sem hönnuðir verða líka að taka inn í gildi sín. Það er auðvelt að láta hluti líta 

vel út, en það verður að liggja sannleikur að baki þess sem unnið er með. 

Grafískur hönnuður hefur úr mörgum verkfærum að spila til að hafa áhrif á 

umhverfisvænni þætti hönnun sinnar. Hann getur til dæmis: 

• Ráðlagt viðskiptavinum um umhverfisvænni valkosti snemma í hönnunarferlinu. 

• Látið prentsmið fara vel yfir skjöl áður en þau eru sett af stað í prentvélarnar, svo 

það fari ekki óþarfa efni, tími og kostnaður í endurprentun. 

• Takmarkað litapallettuna í hönnun sinni sem dregur úr bleknotkun. 

• Athugað hversu marga liti prentsmiðjan getur prentað í einu áður en hönnun hefst. 

Það sparar orku ef renna þarf prentverkinu sjaldnar í gegnum prentvélarnar. 

• Hugað að því að ráðleggja viðskiptavini að vistvænna pappírsvali. Til dæmis velja 

pappír sem er endurunninn eða auðendurvinnanlegur og hefur ekki verið 

klórmeðhöndlaður. Einnig er til trjálaus pappír búin til úr Kenaf  og Hampi. 6

• Gert viðskiptavini að huga vel að markpósti, þannig að ekki sé prentað óþarflega 

mikið magn. Þar sparast bæði auðlindir og peningar. „176 kílógrömm af 

auglýsingapósti og dagblaðapappír bárust inn á hvert heimili á Íslandi árið 2006, 

samtals 20.000 tonn” (Sigrún Pálsdóttir, 2009). 

• Valið prentsmiðju sem er nálægt áfangastað vörunnar svo spara megi óþarfa 

orkunotkun og útblástur frá farartækjum. 

• Reynt að forðast ákveðna Spot  og neon liti sem innihalda mikið af málmefnum, oft 7

er hægt að skipta þeim út fyrir aðra mjög líka sem innihalda ekki málmagnir.. 

 Kenaf er planta sem vex tiltölulega hratt, uppruni frá Asíu og Afríku.6

 Svokallaðir heilir litir, eða litir sem ekki eru búnir til á skjá með punktum. Dæmi um heila liti eru 7

meðal annars Pantone litakerfið. Þar eru notaðir í grunnin 14 litir sem svo er blandað saman til að ná 
fram öðrum litbrigðum.
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• Ef um umbúðir eða bindingu er að ræða að hanna hlutinn þannig að auðvelt sé að 

fjarlægja járn til endurvinnslu. 

• Hannað prentefni innan rammans eða blaðsíðustærðar þannig að ekki sé þörf á 

blæðingu. Minnkar afskurð og óþarfa pappírseyðslu. 

• Sett prentefni sem prenta á í litlu upplagi, upp á þann hátt að hver örk nýtist sem 

best og lítið eða ekkert þurfi að skera af og henda. Í stærra upplagi eru notaðar 

pappírsrúllur í prentvélarnar og því er ekki þörf á á eins miklum afskurði. 

• Kannað fyrir hvernig orku vefhýsingin gengur, ef unnið er í skjámiðla. Til eru 

svokallaðir grænir vefhýslar sem ganga fyrir til dæmis vind- og sólarorku. 

• Spurt starfsfólk prenstmiðju nokkurra spurninga ef verið er að skipta við þau í fyrsta 

skipti, eins og til dæmis: 

- Fer öll vinna fram á einum stað eða sækja þau einhverja þjónustu sem kemur að 

prentverkinu annað? 

- Er pappírinn þeirra með FSC  eða ISO 14000 vottun ? 8 9

- Reyna þau að forðast að binda bækur með PVC  þræði heldur nota frekar 10

PVA , EVA  eða PUR  lím (U.S. Environmental Protection Agency 2000). 11 12 13

- Nota þau VOC  laust blek (C.P.I.M.A. 2010; Dougherty, 2014). 14

- Reyna þau að minnka óþarfa pappírs og bleknotkun. t.d. með því að ráðleggja 

viðskiptavinum um góðar stærðir sem passa betur á arkir. 

• Gert umhverfi vinnuaðstöðunnar betra, til dæmis með því að flokka og endurnýta 

úrgang, spara rafmagn eins og kostur er og hjóla í og úr vinnu. 

 Forest Stewardship Concil. Alþjóðleg velgjörðar samtök sem vottar tréafurðir (Dougherty, 2014).8

 Mat á umhverfisáhrifum í tengslum við vöru og lífferli vöru og þjónustu (Staðlaráð Íslands 2015).9

 PVC: Polyvinyl chloride, mjög slitsterkt efni en inniheldur krabbameinsvaldandi eiturefni. Mjög 10

umdeilt þó (U.S. Environmental Protection Agency, 2000).

 PVA: Polyvinyl acetate, vatnsleysanlegt og eiturefnalaust lím. Límið má endurvinna með pappírnum 11

(U.S. Environmental Protection Agency 2000).

 EVA: Ethylene vinyl acetate, lím eins og notað er í límbyssur. Mjög ódýrt efni og nokkuð 12

eiturefnalaust. Á það til að linast og harðna við mismunandi hitastig og getur valdið vandræðum í 
endurvinnslu (U.S. Environmental Protection Agency 2000).

 PUR: Polyurethane Reactive, ekki eiturefnalaust en hleypir ekki eiturefnum út í andrúmsloftið. Er 13

ekki vatnsleysanlegt (Dougherty, 2014).

 VOC: Volatile Organic Compound, mjög mengandi efni, er stór ástæða Smog mengunnar. Búið að 14

banna það í sumum löndum (C.P.I.M.A. 2010)
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• Einnig er gott ráð að gera sér ferð í prentsmiðjuna til að fá að skoða og fræðast um 

aðstöðu og úrræði, sé því komið við (Dougherty, 2014). 

Samvinnan er mikilvæg á milli allra þátta sem koma að hönnun, þá er átt við 

samvinnu viðskiptavinar, hönnuðar og prentsmiðju. Með því að átta sig á tengingum 

og tengslum, hvar okkar áhrif birtast í göngunni í átt að sjálfbærri þróun, hjálpar það 

okkur að endurskoða og vinna með vinnuaðferðir, eigið gildismat og gildi fagsins. 

Það er í okkar höndum að stuðla að breytingum og taka ábyrgð sem hluti af stærri 

heild. 

Hér fyrir neðan má sjá útskýringamynd sem sýnir snertifleti grafískra hönnuða í 

hringrás vöru. Hönnuðirnir eru táknaðir í formi stjörnu. 

                    Mynd 5: Útskýring á snertiflötum grafískra hönnuða í hringrás vöru. 

3.3.  Íslenskt landslag 

Ágætt orðatiltæki segir svo „Seint er að byrgja brunninn, þá barnið er dottið ofan í”.  

Þetta ættu Íslendingar að taka til sín, því brunnurinn er svo sannarlega opinn og barnið 

er komið ansi nálægt brúninni hvað varðar náttúru Íslands.   
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Samkvæmt upplýsingariti Umhverfisráðuneytis og Landvernar bárust samtals 20.000 

tonn af óumbeðnum fjölpósti inn á heimili landsmanna árið 2006. Þessi blaðaúrgangur 

er um 21% af heildarúrgangi sem frá heimilum kemur. Pappír er verðmætur og því 

mjög mikilvægt að endurnýta hann, eins er urðun mun kostnaðarsamari og 

plássfrekari en endurvinnslan. Til að stemma stigum við þessum gríðarlega úrgangi er 

ekki nóg að flokka og skila til endurvinnslu, heldur verður að draga á einhvern hátt úr 

auglýsingaefni sem berst inn á heimili landsmanna nánast daglega. Margir hafa til 

dæmis valið þann kost að afþakka fjölpóst og sett bannmerki fyrir framan nafn sitt í 

síma- og þjóðskrá. En markaðs- og hönnunarfyrirtæki verða einnig að vera meðvituð 

um að takmarka fjölpóst á einhvern hátt og leita nýrra leiða í hönnun og 

markaðsetningu. Ef áfram heldur sem horfir fer ómælt landsvæði undir landfyllingar, 

fullar af sorpi sem ekki kemst til endurvinnslu (Sigrún Pálsdóttir, 2009).  

Eins og kemur fram í kafla 3.2. (bls. 26) hér að ofan, er ýmislegt sem grafískir 

hönnuðir geta gert til að stemma stigum við þessari þróun og langaði mig að að skoða 

hversu vel meðvitaðir grafískir hönnuðir á Íslandi væru um þessar lausnir. Til að fá 

betri innsýn var send út vefkönnun á hóp grafískra hönnuða þar sem markmiðið var að 

kanna viðhorf til umhverfisvænni vinnuaðferða og hversu algengt er að þeir beiti 

umhverfisvænum lausnum í vinnu sinni.  Könnunin var lögð fyrir meðlimi í Félagi 15

íslenskra teiknara (FÍT) sem er félagsskapur grafískra hönnuða og myndskreyta á 

Íslandi. Óstaðfestar tölur segja að meðlimir séu í kringum 500 talsins. Vefkönnunin 

var send út 10. mars 2015 og samanstóð af 9 spurningarliðum, og tuttugu og fjórir 

svöruðu könnuninni sem eru tæp 5% af þeim sem hún var lögð fyrir. Ekki er hægt að 

segja til um nákvæma ástæðu þessarar dræmu þátttöku, en kannski er hægt að túlka 

hana sem áhugaleysi um málefnið.  

Í greiningu á niðurstöðum vefkönnunar ber fyrst að nefna hlutfall kynja sem tóku þátt 

en 66,67% svarenda voru konur og 33,33% karlar. 25% svarenda voru á aldrinum 

15-30 ára, 41,67% var 31-40 ára, 16,67% var 41-50 ára, 8,33% var 51-60 ára og 

8,33% voru 61 árs eða eldri. 23 af svarendum voru menntaðir grafískir hönnuðir og 

einn hönnunarnemi. 

 Niðurstöður vefkönnunar eru að finna í viðauka 1 á bls. 7015
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Fjórir hönnuðir störfuðu einnig sem listgreinakennarar, tveir sem VFX (Visual effects) 

hönnuðir og einn sem myndskreytir. Erfitt er að segja afhverju kynjahlutfallið var 

svona ójafnt og ekki var hægt að nálgast tölur frá FÍT um kynjahlutfall skráðra 

félagsmanna.  

Flestir eða 65,22% segjast tengja umhverfisvernd við dagleg störf og lífsvenjur, en 

jafnt hlufall eða 17,39% segjast ekki tengja, eða ekki vera viss sem sýnir að augljós 

áhugi er fyrir efninu. Einnig hefur umræðan í þjóðfélaginu um umhverfisvernd, eins 

og flokkun sorps og umhverfisvænni samgöngur verið töluverð. Þannig má gera ráð 

fyrir að flestir sinni að einhverju leyti samfélagslegri skyldu sinni og hugi á einhvern 

hátt að umhverfinu með sínum daglegu venjum. En þegar kom að því að skoða 

vinnuumhverfið og athuga hversu vel hönnuðirnir treystu sér til að ráðleggja 

viðskiptavinum um umhverfisvænni kosti í umbroti eða annarri grafískri hönnun voru 

ekki nema 41,67% sem sáu sér fært um það. 45,83% eða einum fleiri treystu sér ekki 

að ráðleggja viðskiptavinum og 12,5% voru ekki viss. Af þeim ellefu sem ekki treystu 

sér í að ráðleggja viðskiptavinum svöruðu 7 eða 63,6% að þeir hefðu áhuga á að 

fræðast meira og geta í framhaldi frætt viðskiptavini sína um umhverfisvænni lausnir. 

Það sýnir að áhugi er fyrir hendi hjá grafískum hönnuðum um að fræðast meira um 

umhverfisvænni vinnuaðferðir. Einnig var áhugvert að sjá að í tveimur tilfellum þótti 

vefhönnuðum þeir ekki passa inn í umhverfisvænni vinnuaðferðir þar sem þeir ynnu 

að öllu leyti í gegnum tölvur, sem sýnir augljósan skort á þekkingu um 

umhverfisvænni vinnuaðferðir (sjá kafla 3.2. bls. 26 um vistvænni vinnuaðferðir). 

Nánast allir svarendur eða 79,17% töldu mikilvægt að grafískir hönnuðir ættu að geta 

veitt slíka þjónustu og geta ráðlagt viðskiptavinum að einhverju leyti. 12,5% sögðust 

ekki telja þörf á slíkri þjónustu og í einu tilfelli þótti viðkomandi það ekki vera á 

ábyrgð hönnuða að veita slíka þjónustu heldur prentsmiðjunnar. Sem sýnir aftur skort 

á þekkingu um hvað umhverfisvænar vinnuaðferðir hönnuða snúast. 

Í framhaldi var spurt hvort hönnuðir teldu það vera samfélagslega ábyrgð sína að hafa 

þekkingu á þessu sviði og 87,5% svarenda svöruðu játandi, aðeins 8,33% eða tveir 

sögðu nei og einn var ekki viss. Sem gefur enn og aftur til kynna áhuga hönnuða á að 

auka þekkingu á sviðinu.  
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Það kom verulega á óvart hversu fáir töldu að umhverfisvænni vinnuaðferðir myndu 

skerða á einhvern hátt útfærslumöguleika þeirra í hönnun og starfi, aðeins 16,67% 

svöruðu því játandi. Margir voru ekki vissir eða  33,33%, sem sýnir aftur fram á 

þekkingarskort og óvissu um hvaða vinnuaðferðir er verið að fjalla um. Helmingur 

eða 50% svöruðu með vissu um að útfærslumöguleikum þeirra í hönnun yrði ekki 

fórnað með breyttum vinnuaðferðum. Tveir þeirra sem svöruðu játandi sýndu augljósa 

þekkingu á efninu og svöruðu meðal annars að hönnunin væri takmörkunum háð að 

einhverju leyti, til dæmis í efnisvali. „Efnisval, bæði prentun og pappír og/eða 

umbúðir. En það er eðlilegt og er ábyrgt val.” Flestir eða 60,87% voru ekki vissir 

þegar kom að því að sjá tækifæri í umhverfisvænni starfsaðferðum, en aðeins einn sá 

engin tækifæri, aðrir eða 34,78% sáu tækifæri að einhverju leyti.  

Einhverjir töluðu um að tækifærin væru í samstarfi við vöruhönnuði, á meðan aðrir 

sáu tækifærin í því að nýta tölvutæknina meira en prent.  

Á þessari könnun má sjá að í flestum tilfellum skortir þekkingu á umhverfisvænum 

vinnuaðferðum, en áhugi á að kynna sér þær betur er til staðar. Eina 

hönnunarnemanum í svarendahópnum þótti það vera á ábyrgð prentsmiðjunnar að 

stunda ábyrgar og umhverfisvænar vinnuaðferðir, en að það væri lítið sem grafíski 

hönnuðurinn sem slíkur gæti gert til að hafa áhrif. Eins og sjá má í kaflanum um 

vinnuaðferðir hér að ofan er ýmislegt sem grafískur hönnuður getur verið meðvitaður 

um og það að grípa sem fyrst í taumana auðveldar ferlið til muna. 

Áhugavert er að rýna vel í svör könnunarinnar til dæmis þegar svör einstaklinga eru 

tekin sérstaklega fyrir má sjá að eldri hönnuðir virðast hafa meiri áhuga og þekkingu á 

málefninu en þeir yngri. Sem gefur til kynna að þekking á umhverfismálum og 

vistvænni vinnuaðferðum sé valkvæð en ekki samtvinnuð hönnunarnámi. 

3.4.  Tækifæri og ógnanir 

Til að breytingar verði á lífstíl okkar, er eins og áður segir nauðsynlegt að hver og 

einn skapi sér nýjar venjur og gildi. Það er hægara sagt en gert að temja sér nýjan 

vana og ef við tökum þeirri áskorun verðum við að takast á við bæði ógnanir og 

tækifæri í ferlinu. Það er undir hverjum og einum komið hvort viðkomandi festist í að 
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einblína á erfiðleikana sem fylgja eða hvort hann er fær um að sjá tækifærin líka. Ef 

við höldum okkur stöðugt innan þægindarammans, innan þeirra marka sem við erum 

vön, náum við aldrei þeim árangri sem við sækjumst eftir. 

Tökum grafíska hönnun sem dæmi. Ýmsu þarf að fórna fyrir grænni hönnun, ákveðin 

smáatriði detta út eins og gylling og laminering , klórhvíttaður pappír er ekki 16

æskilegur og flutningur langar vegalengdir frá framleiðanda til seljanda eru ekki 

góður kostur þó hann spari stundum peninga, ásamt ýmsu öðru sem kemur fram hér 

að ofan í kafla 3.2. (bls. 26) um vinnuaðferðir. En þegar eitt dettur út, er einmitt 

áskorun að finna hliðstæðu eða annað sem komið getur í staðinn (Dougherty, 2014). 

Tækifærin eru ýmisleg og oft ánægjulegt að takast á við að endurhanna vöru með því 

að nálgast hana frá öðru sjónarhorni og innan afmarkaðs ramma. Til dæmis með 

takmörkun á efnisnotkun og litafjölda eða með því að leggja áherslu á einfaldleikann. 

Nefna má ljóðabókina Sjöund eftir Gunnar Hersvein sem Sóley Stefánsdóttir tók að 

sér að hanna. Bókin inniheldur sjö ástarljóð og átti að prenta hana á formi sem kæmist 

inn um lúgu, svo auðvelt væri að senda bókina til ástvinar eins og ástarbréf. 

Upphaflega hugmyndin byggði á því að með bókinni fylgdi umslag, þar sem bókin 

væri síðan sett í póst. En Sóley kom með þá hugmynd að sameina bókakápuna og 

umslagið til að koma í veg fyrir óþarfa efnisnotkun. 

Þetta er dæmi um verkefni, þar sem hönnuður setur sér ákveðnar takmarkanir til að 

vinna með, og úr varð þessi sniðuga lausn sem vakti mikla athygli og ánægju hjá bæði 

viðskiptavini og neytendum. 

Grafískir hönnuðir hafa líka einstakt tækifæri til að miðla  umhverfisvitund því hæfni 

þeirra felst ekki síst í að vinna með texta og myndir og miðla á einn eða annan hátt til 

almennings. 

3.5.  Myndmál 

Arkitektinn, uppfinningamaðurinn og rithöfundurinn Buckminster Fuller sagði: 

„Besta leiðin til að spá um framtíðina er að hanna hana” (e.d.).  Þar á Fuller við að 17

það sé í okkar eigin höndum að skapa okkur nýja og betri framtíð og við höfum enn 

 Þunn plasthúðun eða filma sem sett er á prentverk.16

 „the best way to predict the future is to design it” [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar].17
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tækifæri til þess. Grafískir hönnuðir hafa ákveðið vald, valdið felst í því að hafa áhrif 

með verkum sínum, fá fólk til að stoppa og taka eftir, lesa og horfa (Dougherty, 2014). 

Undirstaða vinnu grafískra hönnuða er vinnsla á myndmáli og letri, en um 90% af 

framleiðninni fer í að gera samband myndmáls og texta það áhrifaríkt að það nái til 

almennings. 

    Mynd 6: Auglýsing Pan - American Coffee. 

Í gegnum tíðina hafa auglýsingar haft gríðarleg áhrif á val og venjur fólks, nefna má 

kaffiauglýsingu frá árinu 1952 sem bar titilinn Give yourself a Coffee - break sem 

mætti þýða á íslensku sem fáðu þér kaffipásu, þar sem Pan - American Coffee auglýsir 

vöru sína. Þetta hugtak, kaffipása var ekki til á því formi sem við þekkjum það í dag. Í 

auglýsingunni var meðal annars tekið fram, að ef þú stæðir frammi fyrir erfiðu 

verkefni væri betra að fá sér smá kaffipásu áður en leysa ætti vandasöm verkefni, til 

að gera hug og líkama betur vakandi. Talið er að auglýsingin hafi verið hvati til þes að 

bandarískir verkamenn fengu tíu til tuttugu mínútna kaffipásu á hverjum degi, sem 

síðan var festar í bandarísk lög árið 1964. Eftir þetta hefur kaffipásan rutt sér til rúms 

á alþjóðavettvangi og breytt venjum, bæði fólks og fyrirtækja (Pendergrast, 2010). 
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Nefna má íslenskar auglýsingar eins og auglýsingar Samgöngustofu (2008), þar sem 

umferðaröryggi er tekið fyrir og á að ýta undir ábyrga hegðun í umferðinni og einnig 

auglýsingaherferðina Láttu ekki vín breyta þér í svín sem gerð var fyrir Vínbúðirnar 

árið 2008 og átti að gera almenningi grein fyrir ábyrgri áfengisnotkun (Vínbúðin, 

2008). Báðar þessar auglýsingaherferðir hafa á einn eða annan hátt haft áhrif á hegðun 

íslendinga og grafið sig í minni margra. 

Í framhaldi er gaman að velta því fyrir sér hvort áhrifaríkara sé að stuðla að 

svokölluðum hræðsluáróðri en meira hvetjandi og leiðbeinandi efni þegar ýta á undir 

breytta hegðun. Samkvæmt rannsókn Melanie Tannenbaum á áhrifamætti 

hræðsluáróðurs þá virkar hann á heildina litið nokkuð vel. Þegar kafað var dýpra kom 

þó í ljós að áróðurinn hvatti aðeins til breyttrar hegðunnar í eitt skipti en ekki til lengri 

tíma litið (Tannenbaum, 2013). Hræðsluáróður er því tilvalin til að stuðla að 

ákvarðanatöku sem aðeins þarf að virka í eitt skipti, en ekki ef stuðla á að breyttri 

hegðun til framtíðar. 

Í fyrirlestri sínum The happy secret to better work talar sálfræðingurinn Shawn Achor 

um jákvæða og neikvæða sálfræði. Þar nefnir hann meðal annars að þegar hlustað er á 

fréttir, dynur á okkur neikvæðni tengd stríði, sjúkdómum og náttúruhamförum. Í 

framhaldi talar hann um hið svokallað læknaskólaheilkenni, þar sem læknanemar lesa 

sér til um margvíslega sjúkdóma og með tímanum verða þeir fárveikir af þeim öllum 

en þegar á líður á reynast þeir eingöngu ímyndun. Almenningur er stöðugt að spegla 

sig í því sem er honum næst, sem hefur svo áhrif á hvernig hann upplifir sjálfan sig og 

samfélagið. Grafískir hönnuðir hafa mikil áhrif á mótun þessa spegils og hafa eins og 

áður segir, áhrif á hegðun og gildi almennings. Achor segir ennfremur að þegar 

áhersla er lögð á það jákvæða og hætt er að horfa eingöngu á vandamál þannig að 

einbeitning beinist að lausninni og því að vera í núinu, þá eykst hamingja okkar, orka 

og sköpunarkraftur. Einnig segir hann greindarvísitölu okkar hækka þegar okkur líður 

vel. Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentamihalyi styður það í rannsóknum sínum um 

hamingjuna. Þar segir hann meðal annars að til að hæfileikar mannsins nýtist til hins 

ýtrasta þurfi þeir að þekkja vel gildi sín og lifa í núinu (Csikszentmihalyi, 2008). 

Einnig tekur Dewey dæmi um svipað atferli í bók sinni Hugsun og menntun þar sem 

hann talar um jákvæða og neikvæða reynslu og áhrif hennar til að öðlast nýja reynslu 
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(Dewey, 2000). Dæmi um jákvæða og árangursríka auglýsingaherferð gæti verið 

herferð Dove (e.d.) í tengslum við jákvæða sjálfsímynd, þar sem þeir leggja áherslu á 

að fagna fjölbreytileikanum í hvaða formi og af hvaða lit sem hann er. 

Þetta er gott að hafa í huga þegar vinna á með með nemendum að mikilvægum 

málefnum þar sem ætlunin er að hafa áhrif út í samfélagið.  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4. Menntun til sjálfbærni 

Í skýrslu UNESCO frá RIO+20 ráðstefnunni er talað um að til þess að sjálfbær þróun 

geti orðið að veruleika í nánustu framtíð, verðum við að breyta því hvernig við 

hugsum og framkvæmum. Við verðum að hátta venjum okkar í átt að sjálfbærari lífstíl 

og breyta framleiðslu- og neyslumuynstri. Þar sé aðeins menntun á öllum stigum og í 

öllu félagslegu samhengi fær um þessar mikilvægu breytingar. Menntun sé 

grundvallaratriði til að útrýma fátækt, stuðla að sjálfbærri þróun og samvinnu, ásamt 

því að auka jafnrétti. „Menntun þurfi að byggja á gildum friðar, jafnréttis og réttlætis, 

umburðarlyndi og virðingu hvort við annað” (UNESCO, 2012, bls 13). 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir ennfremur:  

Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar 
að því að börn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og 
hefur þróast. Jafnframt miðar þessi menntun að því að börn og 
ungmenni verði fær um að taka þátt í að móta samfélagið og öðlist 
þannig sýn til framtíðarinnar og hugsjónir til að beita sér fyrir 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls 16). 

Kennarinn og greinahöfundurinn Pani Stathopoulou talar um að listin sé alþjóðlegt 

samskiptatæki. Pani á þá við að list er eitthvað sem öll samfélög eiga sameiginlegt og 

geti stuðlað að samvinnu og sameiginlegum skilningi á alþjóðavettvangi tengdum 

umhverfisvernd. Hann telur einnig að grunnundirstaða þess að hægt sé á einhvern hátt 

að stuðla að jákvæðum breytingum í heiminum komi útfrá kennslu og réttum 

kennsluaðferðum, og að kennslan í sjálfu sér sé ákveðið form af listsköpun. Hann 

hefur trú á því að besta hugsanlega leiðin til þess að ná fram þessum breytingum sé 

með samvinnu kennara, listamanna, vísindamanna og nemenda (Stathopoulou, 2007).  

Það er samhljómur með þessu og hugmyndum Kozak og Elliot þar sem þau tala um 

mikilvægi samvinnu og virðingar. Bæði á milli kennara og nemenda þar sem þau 

hjálpast að við að finna lausnir og kljást við verkefni, og svo samvinnu og 

samþættingu námsgreina sem meðal annars dýpkar skilning nemanda á náminu og 

hjálpar þeim að finna og móta gildi sín (Kozak og Elliott, 2011).  
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Ef nemendur finna gildi sín snemma, eru þeir líklegri til að temja sér nægjusemi og 

ofnýta þar með ekki auðlindir jarðar. Það má gera með því að hjálpa nemandanum að 

auka skilning um áhrif samfélagsins á umhverfið, setja fyrir verkefni sem krefjast 

gagnrýnar hugsunar og taka meðal annars fyrir átök og flókinn veruleika 

samfélagsins. Að temja sér gagnrýna hugsun hjálpar nemandanum að greina aðstæður 

og færa rök, ásamt því að gera hann meðvitaðari um óáræðanleika og rökleysu 

(Ásthildur Jónsdóttir, 2013).  

Önnur leið til að tengja hönnunar- og listmenntun við sjálfbæra þróun er að taka dæmi 

úr listasögunni. Listamenn og hönnuðir vinna ósjaldan með málefni sem koma á 

ýmsan hátt að mótun samfélagsins, sem dæmi má nefna auglýsingar United Colors of 

Benetton (e.d.) þar sem tekin eru fyrir ýmis viðkvæm málefni eins og alnæmi, kynja- 

og trúarmisrétti og stríð. Með því að nota sköpun sem úrvinnslutæki málefna af þessu 

tagi, gefst nemendum tækifæri á að fá betri sýn á málefninu og vinna með tilfinningar 

og hugsanir sem tengjast viðfangsefninu (Zigo og Derrico, 2008). 

Í námsefninu er ætlunin mín að nýta þessi mikilvægu atriði, eins og að auka skilning 

nemandans á umhverfi sínu, hvetja til samstarfs og samþættingar, spyrja gagnrýnna 

spurninga og hjálpa hverjum og einum nemanda að gera sér betur grein fyrir sínum 

eigin gildum. Ég vonast til þess að ná að tvinna þessa þætti inn í námið og hjálpa 

nemendum á þann hátt að verða ábyrgir þátttakendur í sínu samfélagi. Eins að þau 

geri sér betur grein fyrir áhrifunum sem hver og einn getur haft á sjálfbæra þróun. 

Samkvæmt skýrslu UNESCO sem tileinkuð var áratug menntunar til sjálfbærni 

2005-2014 byggir sjálfbærnimenntun á fimm stoðum (UNESCO, 2005). Þessar fimm 

stoðir geta hjálpað kennurum að átta sig betur á hvernig hverskonar nám er sett í 

samhengi við sjálfbærnimenntun. Þá er gott að setja stoðirnar upp í töflu eins og dæmi 

hér að neðan sýnir og bera saman þessa fimm þætti við verkefnið sem taka á fyrir 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 
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(UNESCO, 2005; þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011)

4.1.  Áherslur í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla eru svipaðar áherslur lagðar að grunni og ég nefni í 

fyrri kafla um sjálfbæra þróun og menntun til sjálfbærni. Þar eru lagðar áherslur á 

jafnvægi í náttúrunni, hringrás vistkerfisins, nýtingu auðlinda, lýðræði og jöfnuð, 

efnahag og mikilvægi menntunnar. Þar segir um lykilhæfni: 

Lykilhæfni felur m.a. í sér að nemandi:  

• er meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og getur 
tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra 

• þekkir, skilur og virðir umhverfi sitt og náttúru  

• skilur hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir  

• skilur hvernig eigið vistspor og vistspor samfélaga og þjóða getur 
stuðlað að sjálfbærri þróun  

• getur á gagnrýninn hátt metið gildi upplýsinga um umhverfi og 
náttúru  

• er virkur og ábyrgur borgari í umhverfi sínu og náttúru  

Grunnstoðir UNESCO Verkefni

Að læra að vita
Hvað þarf að vita til að hanna og framkvæma 
aðgerðir sem fela í sér sjálfbærni?

Að læra að vera
Að læra að þekkja sjálfan sig í samhengi við 
flókna samfélagsmynd og að þroska viðhorf til 
samfélags og umhverfis. 

Að læra til að búa saman
Að öðlast færni í sameiginlegri ábyrgð og 
umburðarlyndi. 

Að læra til að gera/öðlast færni Að skynja að eigin aðgerðir hafir áhrif. 

Að læra til að umbreyta sjálfum sér og 
samfélaginu

Beita markvisst aðgerðum sem hafa áhrif á 
sjálfbærni samfélagsins. Hvernig er hægt að nýta 
eigin þekkingu til að taka upplýsta ákvörðun 
sjálfum sér og öðrum til heilla? Hvernig er unnið 
úr þessum hugtökum?
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• er fær um að taka gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, 
menningu og efnahagskerfi  

• hefur skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á jörðinni og 
íbúum hennar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 35). 

Grafísk hönnun hefur verið að ryðja sér til rúms í mörgum framhaldsskólum síðustu 

ár. Tækniskólinn, Borgarholtsskóli og Fjölbrautarskólinn í Breiðholti bjóða allir upp á 

námsleiðir í grafískri hönnun. Eins og áður segir er lítið til af eiginlegu námsefni sem 

lítur að grafískri hönnun á íslensku og fátt sem tekur á þáttum tengdum umhverfis- og 

samfélagsvitund ásamt vistvænni vinnuaðferðum. Í kafla 3.3. (bls. 29) sem tekur á 

íslensku landslagi hvað varðar umhverfisvitund má glöggt sjá að þörf er á að tvinna 

sjálfbærni viðmið inn í námið. Flestir sem tóku þátt í könnuninni sem tekin var fyrir í 

kaflanum, töldu sig ekki örugga gagnvart slíkri þekkingu. Samkvæmt Aðalnámskrá er 

þetta einn af sex þáttum sem ber að hafa að markmiði í skólastarfi og því skylda okkar 

sem kennara að koma að þessum þáttum.  

Aðrir grunnþættir sem teknir eru fyrir eru sköpun, læsi, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og heilbrigði og velferð (Aðalnámsskrá, 2011). Sterk tengsl eru á milli allra 

þessara þátta og auðvelt er að vinna með þá undir hatti hönnunar og listnáms. Með því 

að tengja við sjálfbærni er ekki hjá því komist að vinna að með læsi, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og heilbrigð. Síðast en ekki síst, með því að vinna að sjálfbærni 

í gegnum hönnunar- og listnám kemur sköpunarþátturinn sterkur inn.  

Í námsefninu reyni ég að tengja alla þessi þætti saman og styðst ég þar við 

aðferðafræði þeirra Kozak og Elliot í námsmatsviðmiðunum Connecting the Dots 

(2011) sem ég geri grein fyrir í næsta kafla. 

4.2.  Námsmatsviðmið Kozak og Elliott 

Tilurð námsmatsviðmiðanna má rekja til þess að kennararnir Susan Elliott og Stan 

Kozak höfðu lítið sem ekkert eiginlegt námsefni til að styðjast við í umhverfismennt. 

Þegar þau fóru að spyrjast fyrir um málefnið, komust þau fljótt að því að þetta var 

vandamál fleiri kennara sem höfðu hug á að breyta kennsluháttum sínum og tengja þá 

samfélaginu. Í framhaldi urðu til námsmatsviðmiðin Connecting the Dots sem á að 

vera svar við kröfu um kennslu til umhverfismenntar og sjálfbærni. Viðmiðin eiga 
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meðal annars að svara spurningunum: Hvernig högum við námi þannig að við getum 

hjálpað nemendum að verða ábyrgir og gagnrýnir samfélagsþegnar? Hvernig kennum 

við þeim að taka þátt í lýðræðislegu stjórnarfari, sem getur tekist á við vaxandi 

umhverfis-, efnahags- og félagslegar áskoranir samfélagsins (Elliott og Kozak, 2011)? 

Kozak og Elliott vilja innleiða nýja námstækni og segja meðal annars að nemendur 

eigi að hafa lýðræðislegan aðgang að öllum upplýsingum og einnig eigi að virkja 

betur samþættingu náms. Þau vilja mynda samfélög kennara sem geta í sameiningu 

byggt upp þekkingu sem kemur öllum til góða, ásamt því að veita nemendum verkfæri 

sem styðja þau í samvinnu með nærsamfélaginu (Elliott og Kozak, 2011). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir sjö lykilþáttum námsviðmiðanna sem ég nota við 

gerð kennsluefnisins. 

Mynd 7: Útskýringamynd Kozak og Elliott á lykilþáttunum sjö. 
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4.2.1. Nærumhverfið sem skólastofa 

Nærumhverfi skólastofunnar veitir ýmis námstækifæri. Nærsamfélagið, menningin, 

byggingarnar og náttúran umhverfis skólann verður einskonar skólastofa. Með því að 

gefa nemendum tækifæri á að kanna og vinna með nærumhverfið í auknu mæli, þjálfa 

þeir samfélagsmeðvitund, úrlausnarfærni og sköpunarkraft sinn. 

Nemendur og kennarar geta einnig sótt sér innblástur út í náttúruna og útiveran 

hjálpar nemendum við að halda einbeitingu, auka hreyfigetu og ýta undir lífsgleði.  

Í flestum tilfellum er hægt að yfirfæra námsþætti og verkefnavinnu að einhverju leyti 

yfir á nærumhverfið og nýta sér þá meðal annars skólalóðina, náttúruna og byggð í 

kringum skólann, árstíðabundna viðburði og söfn í nágrenninu. Einnig er hægt að nýta 

skólabyggingarnar sjálfar að innan og utan fyrir verkefnavinnu og til innblásturs. 

Einnig er vert að minnast á að nærumhverfið er ávallt til staðar og sparast meðal 

annars peningar og tími sem annars færu í könnunarleiðangra sem myndu líka stuðla 

að óþarfa útblæstri samgöngutækja (Kozak & Elliott, 2011).  

Grafískir hönnuðir þurfa að mörgu leyti að spegla verkefni sín við viðfangsefni og 

samfélag og geta í flestum tilfellum notað nærumhverfi sitt til innblásturs. Einnig fer 

mikið af sköpunarferli hönnuða fram fyrir framan tölvu  sem getur verið hamlandi og 

einhæft. Þá er tilvalið að færa sig út í náttúruna við hugmyndavinnu til að ná sér í 

innblástur og hreyfingu. 

4.2.2. Samþætting námsgreina 

Í námsumhverfi samtímans er búið að mynda ákveðin ramma í kringum hverja 

námsgrein fyrir sig, þær eru flokkaðar og skilgreindar eftir ákveðnu formi sem oft 

reynist erfitt að brjótast út úr.  

Með samþættingu námsgreina er þessi rammi fjarlægður og gefið færi á samvinnu á 

milli námsgreina. Þar gefst nemanda kostur á að fá víðara sjónarhorn á viðfangsefni 

og honum gefst einnig færi á að spyrja fjölbreyttari spurninga tengt hverju 

viðfangsefni fyrir sig. Auðveldara reynist að vinna stærri og lengri verkefni, eða 

þemavinnu með samþættingu fleiri en einnar greinar.  
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Margar námsgreinar eins og til dæmis listgreinar og vísindi hafa svipaða nálgun á 

málefni, og yfirleitt styrkir það námsefni að ná góðum tengingum við aðra þætti sem 

annars væri ekki kostur á að tengja saman, ef ekki kæmi til samþættingar (Kozak & 

Elliott, 2011).  

Í grafísku hönnunarnámi er sífellt verið að vinna með tengingar við önnur málefni og 

má nýta ýmsa þætti hönnunarnáms til samþættingar við aðrar kennslugreinar. Sem 

dæmi má nefna samþættingu við íslenskukennslu og aðra tungumálakennslu, sögu, 

samfélagsfræði og vísindi svo eitthvað sé nefnt. Sem dæmi um vel úthugsaða 

samþættingu má nefna útskriftarverkefni Sigríðar Rúnar Kristinsdóttur, Líffærafræði 

leturs, frá Listaháskóla Íslands vorið 2012. Þar tengir hún saman líffærafræði, sögu og 

leturgerð. Í hugmyndaferlinu byrjar Sigríður Rún á því að rannsaka beinabyggingu 

hina ýmsu dýrategunda ásamt handskrift úr handriti Egils sögu Skallagrímssonar, og 

úr verður lokaniðurstaða sem er handteiknað stafróf, byggt upp útfrá þessum 

rannsóknum og tengingum (Friðrika Benónýsdóttir, 2013). 

 

Mynd 8: Hluti af lokaverkefni Sigríðar Rúnar Kristinsdóttur. 

Þá er tilvalin hugmynd að leyfa nemanda að kafa djúpt í nokkur viðfangsefni sem 

vekja áhuga hans og hvetja til tengslamyndunar á milli sem síðan getur skilað 
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einhvers konar nýsköpun. Ef erfitt reynist að finna tengingar, er gott að notast við 

hugkort (Kozak & Elliott, 2011).  18

4.2.3. Geta til aðgerða 

Þegar Kozak og Elliot tala um getu til aðgerða eiga þau við mikilvægi þess að 

nemendur uppgötvi getu sína til að hafa áhrif út í samfélagið, að þeirra nám og gjörðir 

geti stuðlað að einhvers konar breytingum eða bættri hegðun. Breytingarnar geta 

tengst þeim sjálfum, skólastarfinu, samfélaginu og jafnvel öllum heiminum. Nemandi 

verður að finna að aðgerðir hans hafi raunverulegan tilgang og að hann sjái sjálfur 

einhvers konar árangur með gjörðum sínum (Kozak & Elliott, 2011). 

Grafískir hönnuðir eru sífellt að vinna með viðfangsefni sem ætlað er að hafi að 

einhverju leyti áhrif á samfélagið. Eins og ég nefni dæmi um í kafla 3.5. (bls. 33) um 

áhrifamátt myndmáls á hegðun. Auðvelt ætti því að vera að ná tengingu við þennan 

þátt námsviðmiðanna í grafísku hönnunarnámi. Nemendur ættu til dæmis að geta 

fundið sér viðfangsefni sem þeir hefðu mikinn áhuga á og í framhaldi sett það fram á 

þann hátt sem þeir teldu sem áhrifaríkastan. 

4.2.4. Fjölbreytt sjónarhorn 

Orðatiltækið „betur sjá augu en auga” á vel við í þegar fjalla á um þennan hluta 

námsviðmiðanna. Þá á ég við að gott er að skoða hlutina frá mismunandi sjónarhorni, 

í þeim skilningi að fleiri komi að og segja sína skoðun. Þá gefst færi á fjölbreyttara 

sjónarhorni sem krefst jafnframt gagnrýnnar og lýðræðislegrar hugsunar.  

Það að fá annað sjónarhorn og álit á verkefni, hjálpar nemendum að læra setja sig í 

spor annarra og virða ólík gildi, sem í framhaldi getur stuðlað að meiri jöfnuði í 

samfélaginu og dregið úr fordómum (Kozak & Elliott, 2011). 

Grafískir hönnuðir verða að geta sett sig í spor viðskiptavina og neytenda. Ef 

hönnuður hannar aðeins út frá sinni eigin sannfæringu til dæmis um myndefni og lit 

nær hann aldrei markmiðum hönnunarinnar um að stílfæra verkið á réttan hátt og við 

 Hugkort er kort sem sýnir tengsl orða, hugtaka og hugmynda þar sem unnið er út frá orði eða 18

ákveðinni miðju. Aðferð til að raða saman hugmyndum og setja þær fram á myndrænan hátt. (Mento, 
Martinelli og Jones, 1999).

�  44



hæfi viðfangsefnis. Hönnuðurinn verður að líta á verkefnið frá fleiri en einum vinkli 

og bera í sífellu saman mismunandi þætti hönnunarinnar í tengslum við hefðir og 

þjóðfélag. 

4.2.5. Tengingar við samfélagið 

Þó að ýmislegt megi læra úr bók og leik, við ímyndaðar aðstæður, felst mesti 

lærdómurinn í að fá að takast við alvöru verkefni. Með því að takast á við 

raunverulega hluti ná nemendur betri tengingu við samfélagið og þeim gefst jafnframt 

tækifæri til að fá betri innsýn inn í verklag og atvinnuval til framtíðar. Með því að 

tengja út á við með tengslum við samfélagið gefst líka fleira fólki tækifæri á að koma 

að fræðslu nemenda og fá jafnvel sjálft nýtt sjónarhorn á hluti sem voru þeim áður 

hversdagslegir. Þannig ná nemendur, kennarar og samfélagið að njóta ávaxta 

samstarfsins (Kozak & Elliott, 2011). 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) styður þetta í lýðræðis- og mannréttindastefnu 

sinni, þar segir: 

Gera þarf ráð fyrir virku samstarfi við grenndarsamfélag innan 
sveitarfélags eða hverfis en slíkt samstarf er einnig einn af lykil-
þáttum sjálfbærni. Áhersla er lögð á að lýðræðislegir skólar geti 
þannig tekið þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært samfélag (bls 
19). 

Hönnunarnám á Íslandi gæti á margan hátt verið með sterkari tengingar í samfélagið. 

Til dæmis mætti koma inn vetvangsnámi, þar sem hönnunarnemum gæfist tækifæri til 

að vinna að verkefnum í styttri tíma inn á hönnunarstofum, þá undir handleiðslu 

reyndra hönnuða. Þar fengju þeir sterkari tengingu við starfshætti og beina tengingu 

við samfélagið. Eins mætti nýta þekkingu hönnuða sem sest hafa í helgan stein, og fá 

þá í meira mæli inn í skólana til að fræða, viðhalda gömlu handbragði og aðferðum 

sem annars væru í hættu á að gleymast. 
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4.2.6. Könnun - tilraunir - leitaraðferð 

Margir af helstu listamönnum fyrri tíma voru allt í senn miklir hönnuðir, lista- og 

vísindamenn. Þar má nefna Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin og Nikola Tesla. 

Vísindi, listir og hönnun tengjast órjúfanlegum böndum en vísindamenn og listamenn 

lýsa oft skapandi vinnuaðferðum á sama hátt og með svipuðum hugtökum (Sternberg, 

2004). Nálgun þeirra á viðfangsefninu hefur líkan samhljóm, sem felst í að ígrunda, 

ímynda, hugsa þverfaglega og láta síðan á reyna (Sternberg, 2004; Eisner 2002). 

Skólaumhverfið hefur síðustu ár þróast á þann hátt að nemendur eru í meira mæli 

mataðir með upplýsingum í stað þess að vera hvattir til að kanna sjálfir og spyrja 

spurninga (Kozak & Elliott, 2011). Heimspekingurinn Jonh Dewey (2000) fjallar líka 

um samskonar efni þar sem hann talar um vélræna mötun upplýsinga sem skilur lítið 

eftir hjá nemendum annað en minningu um leiða. 

Kozak og Elliott (2011) vilja meina að könnun og gagnrýnin hugsun séu mikilvægir 

þættir í öllu námi. Þau leggja áherslu á að kennarar spyrji lausnamiðaðra spurninga 

eins og „hvað?”, „hvernig?” og „hvers vegna?” til að hvetja nemendur í að finna lausn 

að sjálfsdáðum. Upplifun námsins verður í framhaldi sterkari hjá nemendum og 

viðfangsefnin virðast áhugaverðari og skemmtilegri, sem í beinu framhaldi skilur 

meira eftir sig. 

Skemmtilegt dæmi um skapandi lausnaleit var í hönnunar- og listaskólanum Bauhaus 

sem var starfandi í Þýskalandi á árunum 1919 fram til 1933. Þar var nemendum sett 

fyrir ákveðin verkefni sem kröfðust þess að þeir leystu vandamál í gegnum leit eða 

tilraunir. Námsaðferðin hafði í framhaldi mikil áhrif á hönnunarsöguna (Droste, 

2006). 

4.2.7. Kennarar og nemendur deila ábyrgð 

Þrátt fyrir að finnast á fullorðinsárum við hafa lært allt sem læra þarf, er mikill 

sannleikur í orðatiltækinu „svo lengi lærir sem lifir”. Í þessu samhengi er átt við að 

kennari þurfi að geta sett sig til jafns við nemandann, að kennarar og nemendur beri 

nokkuð jafna ábyrgð á námi og námsumhverfi. Líta þarf á námið sem lýðræðislega 

samvinnu þar sem nemandi og kennari koma báðir að ákvarðanatöku um það hvað á 
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að taka fyrir í námi, hvernig námið fer fram og hvernig það er svo að lokum metið. 

Kennari er þá nokkurs konar aðstoðarmaður sem hjálpar nemanda að móta námið.  

Með því að að setja ábyrgð og ákvarðaranatöku í hendur nemenda gagnvart sínu eigin 

námi upplifar hann ákveðna ábyrgðartilfinningu, ásamt því að fá að upplifa 

raunverulegt verkefni sem skiptir hann máli (Kozak & Elliott, 2011). 

Kennari er þá í hlutverki aðstoðarmanns, sem leiðbeinir nemendum í að þekkja sínar 

eigin tilfinningar, styrkleika og veikleika, og að finna réttu verkfærin til að stjórna 

þeim. Hann hjálpar þeim að öðlast seiglu og jákvæðni til að búa nemendur undir 

áskoranir og ákvarðanatöku framtíðarinnar (Kozak & Elliott, 2011; Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2011). 

Sem dæmi er tilvalið að setja fyrir verkefni þar sem bæði nemendur og kennarar þurfa 

að leita lausna, að kennarinn setji ekki alltaf fyrir verkefni sem hann hefur ákveðið 

svar eða lausn við. Í sameiningu vinna nemendur og kennarar þannig að bestu 

mögulegu lausn á vandamálinu eða viðfangsefninu. 
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5. Kennsla á Tröllaskaga 

Í febrúarmánuði 2015 fékk ég það einstaka tækifæri að kenna hópi nemenda í 

miðannarviku í Menntaskólanum á Tröllaskaga, sem staðsettur er á Ólafsfirði.  

Námskeiðið nefndist Merkjahönnun - Lógó, þar sem ég kenndi nemendum grunnatriði 

merkjahönnunar undir áhrifum frá náttúru og nærumhverfi skólans. Nemendur höfðu 

mjög fjölbreyttan bakgrunn, og höfðu fæst grunn í listum eða hönnun. Námskeiðið var 

hluti af vali, en þó voru þrír nemendur á námskeiðinu sem ekki höfðu fengið val sitt 

samþykkt og voru í framhaldi skráðir á námskeiðið. 

Við gerð og framkvæmd verkefnanna sem lögð voru fyrir var stuðst við áðurnefnd 

námsmatsviðmið. Þau eru einföld og mjög skýr og því auðvelt að yfirfæra þau á alla 

aldurshópa, en nemendur í hópnum voru á aldrinum 17-20 ára.  

Kennslan var í fimm virka daga á milli kl. 8.30 - 15. 30 og luku tíu nemendur 

námskeiðinu. 

Í kennslunni lagði ég áherslu á að gera nemendum betur grein fyrir nærumhverfi sínu 

og hvatti þá til samvinnu og samræðu í tengslum við verkefnin. Inn í námsferlið gaf 

ég þeim ábendingar um hvernig mætti stuðla að vistvænni vinnubrögðum og hvatti til 

umræðu. Öllum var frjálst að segja skoðun sína á námi og viðfangsefnum og ýtti ég 

frekar undir slík skoðanaskipti en ekki. Ég lagði áherslu á að nemendur færðu rök 

fyrir máli sínu og lagði upp með mikilvægi virðingar. Nemendum var einnig ljóst að 

hver og einn bæri ábyrgð á eigin námsframvindu. Í vinnunni lagði ég áherslu á 

sjálfstæði nemenda í verkefnavinnu og að sérhver nemandi myndi nýta nýja þekkingu 

á skapandi og gagnrýnan hátt.  

Í upphafi hvers dags byrjuðum við á því að fara í einn til tvo leiki. Markmiðið með 

leikjunum var að kynnast betur, efla sköpunarkraft, koma blóðinu af stað, eiga 

skemmtilega stund og vera vel vakandi fyrir verkefnum dagsins. Það er ekkert betra 

en að fara inn í daginn með gleði í hjarta. Dewey (2000) heldur því fram að leikur sé 

líka nám, sama á hvaða aldri við erum. Leikurinn þroskar meðal annars 

samskiptahæfni og eflir sköpunarkraft og athyglisgáfu. 

Til að loka deginum gaf ég mér alltaf tíma til umræðu með nemendum um hvernig 

dagurinn gekk, lagði inn heimavinnu og gaf hugmynd um hvernig næsti dagur myndi 
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líta út. Umræðan fannst mér mikilvæg til að leggja áherslu á að hver og einn 

einstaklingur fengi að njóta sín og að hann upplifði að skoðanir hans skiptu máli 

(Dewey, 2000; Elliott og Kozak, 2011). Mér fannst einstaklega mikilvægt að hafa 

skýrt upphaf og endi á deginum til að nemendur finndu í fyrsta lagi mikilvægi þess að 

mæta á réttum tíma ásamt því að veita þeim ákveðinn ramma og öryggi. 

5.1.  Dagbók kennslu 

Dagur 1: Skissubók og hugmyndavinna 

Fyrsti dagur námskeiðsins fór í að ígrunda og afla hugmynda og innblásturs ásamt því 

að kynna mig og kynnast hvort öðru. Þá var farið yfir mikilvægi þess að nota  

skissubókar til að safna efni og skrá ferli verkefnisins. Rætt var um hvaða leið 

nemendunum þótti nærtækast að nota, eins var ég með stuttan fyrirlestur um 

skissubók og hugmyndavinnu. Nemendur voru á einu máli um að nýta snjallsímana til 

að fanga hugmyndavinnuna. Ég lagði þó áherslu á að oft væri gott að gefa tækninni frí 

og taka penna í hönd.  

Í framhaldi hélt ég stuttan fyrirlestur þar sem ég kynnti mig og sýndi þeim stutt yfirlit 

yfir skólagöngu, starfsferil og helstu verk. Þar ræddi ég við þau um hvaðan áhugi 

minn á grafískri hönnun væri kominn og einnig hvernig ákveðin umskipti hefðu orðið 

á starfsferlinum þegar ég fór að huga betur að umhverfinu, sem leiddi til þess að ég 

fór að skoða umhverfisvænni vinnuaðferðir.  

Tekin var stutt umræða í framhaldi um hvað umhverfisvænar vinnuaðferðir væru og 

hvernig grafískir hönnuðir gætu haft áhrif með því að beita þeim. Nemendur voru 

áhugasamir en höfðu ekki heyrt um þessa nálgun á starfið áður. 

Fyrsta verkefni námskeiðsins var að ígrunda hvaðan og hvar best væri að fá 

hugmyndir. Til þess að átta sig betur á því lét ég nemendur vinna hugkort  með 19

yfirskriftinni: Hvaðan fáum við hugmyndir?  

Á þennan hátt vildi ég að nemendur gerðu sér betur grein fyrir því við hvaða aðstæður 

þeir fengu oftast hugmyndir og mikilvægi þess að vera með eitthvað nálægt sér til að 

 Hugkort er kort sem sýnir tengsl orða, hugtaka og hugmynda þar sem unnið er út frá orði eða 19

ákveðinni miðju. Aðferð til að raða saman hugmyndum og setja fram á myndrænan hátt. (Mento, 
Martinelli og Jones, 1999).
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skrásetja þær. Hugmyndir og ýmiskonar hugleiðingar eru oft horfnar á örskotsstundu 

úr huga okkar og því mikilvægt að setja þær strax á blað. 

Oft vill verða að þegar virkilega er þörf á góðum hugmyndum þá er erfitt að finna 

þær. Í framhaldi fór ég með nemendum í útikennslustund til að safna hugmyndum 

fyrir merkjahönnunina. Þar hvatti ég nemendur til að nýta öll skynfæri, og bar á borð 

spurningar eins og „Hvað sérð þú?, „Hvað heyrir þú?”, „Hvaða lykt finnur þú” og 

„Hvaða áferð finnur þú?” í framhaldi áttu þau svo að skrifa niður 3 - 5 atriði sem þau 

skynjuðu. Þau máttu einnig taka myndir og teikna ef það hentaði betur. Á meðan á 

verkefninu stóð velti ég einnig upp spurningum um áhrif þess sem skynjunin fól í sér. 

„Vakti hún upp minningar, góðar, slæmar?”, „Urðuð þið vör við eitthvað sem þið 

höfðuð ekki heyrt, séð áður” og svo framvegis. Hér fyrir neðan má sjá hvernig 

verkefnið var upp byggt. 

 Útikennsla - hugmyndavinna 

1. Hvað sérð þú? 

Stattu á ákveðnum punkti og líttu í kringum þig. 

Skrifaðu niður fimm hluti sem þú sérð og vekja áhuga þinn.  

Þú mátt líka taka ljósmyndir (t.d. á snjallsíma). 

2. Hvað heyrir þú? 

Komdu þér fyrir í þægilegri stellingu, sitjandi eða standandi (eins og 

aðstæður leyfa). Lyngdu aftur augunum og hlustaðu í stutta stund á 

umhverfið í kringum þig. 

Skrifaðu niður fimm hljóð sem þú þekkir og vöktu áhuga þinn. 

Varðstu var/vör við eitthvað sem þú hafðir ekki heyrt, séð áður? 

3. Hvaða lykt finnur þú? 

Finnur þú einhverja lykt? Er hún góð eða vond? Vekur hún kannski upp 

minningar? 

Skrifaðu niður þrjú orð tengd lyktinni sem þú finnur. Þau mega vera tengd 

upplifun og/eða minningum. 

4. Áferð  

Röltu um og snertu og skoðaðu áferð hluta sem verða á vegi þínum.  
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Taktu tvö sýnishorn eða settu blað yfir áferð og krassaðu yfir til að ná 

áferðinni. Einnig er gott að taka ljósmynd ef kostur er (t.d. á snjallsíma). 

 

Mynd 9: Nemendur í Menntaskólanum á Tröllaskaga í útikennslu. 

Eftir útikennsluna fórum við svo yfir það í sameiningu hvort nemendur væru komnir 

með einhverja hugmynd um hvað þeir ætluðu að vinna með á námskeiðinu. Ef 

nemandi var ekki komin með neina mótaða hugmynd, hvatti ég hann að nýta 

hugkortstæknina til aðstoðar við að komast að niðurstöðu.  

Heima áttu nemendur að klára hugkortin sín og vera tilbúin með vel mótaða hugmynd 

að efni fyrir merkjahönnunina daginn eftir. 

Dagur 2: Skissuvinna, leturfræði og myndmál 

Mér fannst nauðsynlegt að koma inn  grunnfræðslu í leturfræði, litafræði og 

grunngreiningu myndmáls vegna þess hve ólíkan bakgrunn nemendur höfðu. Skipti ég 

því deginum niður með því að brjóta upp skissu- og verkefnavinnu með stuttum 

fyrirlestrum. 
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Í fyrstu kennslustund dagsins kynnti ég fyrir þeim grunnhugtök og fræði leturs. Þar 

lagði ég áherslu á að kynna þau fyrir hugtökum eins og fótaletur, steinskrift, 

skriftarletur, sýniletur. Ég kynnti þau líka fyrir nokkrum algengum leturgerðum og 

hvenær væri við hæfi að nota hvaða letur. Einnig skoðuðum við nokkrar umdeildar 

leturgerðir og sköpuðust skemmtilegar umræður í framhaldi. Ég kom aðeins inn á 

sögu og upphaf leturs og hvernig koma prentvélarinnar og tölvutækninnar hafði áhrif 

á þróun leturgerðar. Ásamt grunnhugtökunum kom ég að mikilvægi þess að nota 

pappír sem dregur ekki mikið blek í sig og hvernig spara má pappír með því að nota 

leturtýpur sem eru auðlesanlegar en nota ekki mikið pláss. Ég hvatti þau til að prófa 

sig áfram með því að setja upp texta í ritvinnsluforrit og breyta leturtýpunum til að sjá 

muninn. 

 

Mynd 10: Mismunandi leturtýpur, allar í 12 punkta letri. 

Ég hvatti þau til að líta í kringum sig næstu daga og skoða letrið sem er fyrir augum 

þeirra frá degi til dags og athuga hvort þau sæju einhvers konar mynstur í notkun á 

leturgerðum eins og fótaletri og steinskrift. 

Eftir kynninguna setti ég fyrir verkefni þar sem ég bað þau um að vinna merki úr 

upphafsstöfum sínum, eingöngu hannað úr letri. Ég kynnti verkefnið inn sem leik að 

letri, og hvatti þau í að prófa sig áfram með stafina í hinum ýmsu útgáfum. Þannig 
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Arial                   Stebbi stóð á ströndu var að troða strý                       

Arial narrow             Stebbi stóð á ströndu var að troða strý                       

Times                   Stebbi stóð á ströndu var að troða strý

Palantino            Stebbi stóð á ströndu var að troða strý

Garamond            Stebbi stóð á ströndu var að troða strý 

Futura              Stebbi stóð á ströndu var að troða strý 

Verdana        Stebbi stóð á ströndu var að troða strý 



fengu þau betri tilfinningu fyrir leturforminu. Ég bað þau að prófa að setja stafina upp 

í til dæmis bæði fóta- og steinskrift. Ég krafðist engrar sérstakrar lokaniðurstöðu úr 

þessu verkefni en bað þau um að sýna grófar skissur og tilraunir. Í ferlinu fóru þau á 

netið og fundu leturgerðir til að skoða og prófuðu sig áfram út frá þeim. 

 

 Mynd 11: Skissa frá nemanda. 

Eftir hádegishlé fræddi ég þau um hugtakið myndmál og notkun þess í merkjahönnun. 

Ég sýndi þeim hvernig hægt er að tengja mynd og letur og gera eitt, búa til myndir úr 

letri og letur úr myndum. Ég velti upp spurningum eins og „Hvað má og hvað má 

ekki?”, „Er sama túlkun á myndmáli allsstaðar í heiminum?”, „Hvað er við hæfi og 

hvað er ekki við hæfi?”. Þar kom ég einnig inn á hversu áhrifaríkt myndmál getur 

verið og sýndi þeim dæmi um áhrifamátt myndmáls og tengsl þess til breyttrar 

hegðunar. Einnig sköpuðust umræður um hvað hver og einn taldi hafa áhrif á sig, 

sumir voru mjög fylgjandi hræðsluáróðri á meðan aðrir vildu meina að hvatning til 

góðra verka virkaði betur. Ég sýndi þeim TED fyrirlestur þar sem Shawn Achor 

(2011) talar um jákvætt og neikvætt myndmál og áhrif þess á hegðun okkar. 

Síðan var farið yfir hugkortin frá því daginn áður og rætt stuttlega hugmyndir þeirra 

að merkjunum sem voru flest orðin vel mótuð. 
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Í lok dagsins sýndi ég stutt myndband þar sem farið er yfir vinnuferli merkjagerðar. 

Heima áttu þau að skoða leturgerðir í ritvinnsluforriti að eigin vali og velja úr tvær 

leturtýpur, eina sem þeim fannst vel heppnuð og aðra sem þeim fannst illa heppnuð. 

Þau áttu í framhaldi að sýna okkur leturtýpurnar og færa rök fyrir vali sínu. 

Dagur 3 - Skissuvinna, litafræði 

Í upphafi dags héldum við áfram með umræður út frá merkjahugmyndum hvers og 

eins. Mér fannst nauðsynlegt að ræða þetta í hópi þar sem gott er að fá sjónarhorn 

annarra á hugmyndina sína áður en hún er fullmótuð.  

Eftir umræður setti ég upp hraðskissu verkefni, þar sem ég setti borð og stóla í hring 

og blað á hvert borð þar sem ritað var eitt orð á hvert blað, orð eins og gleði, sorg, 

hratt, hægt og svo framvegis. Hver nemandi settist fyrir framan blað og fékk 30 

sekúndur til þess að teikna upp mynd sem tengdist orðinu sem stóð á blaðinu, svo 

skiptust nemendur á sætum en blöðin voru bundin við hvert sæti. Ekki mátti teikna 

eins mynd og áður hafði verið teiknuð, svo hver lota á eftir annarri varð þyngri. 

Mynd 12: Nemendur að vinna hraðskissur.  
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Verkefnið heppnaðist með eindæmum vel og var gaman að skoða og ræða myndirnar 

á eftir. Verkefnið var sett upp til að hjálpa nemendunum að koma sér í gang með að 

skissa sitt eigið verkefni og sýna fram á frelsið sem felst í því að framkvæma og gera 

tilraunir en ekki ofhugsa. Það er svo margt gott sem getur komið út úr svona flæði. Ég 

talaði um það við nemendur að árangurinn væri 100% þó aðeins ein af 50 skissum 

væri nýtanleg, en oft þyrftum við 49 aðrar til að komast að bestu niðurstöðunni. 

Nemendur hófu svo skissuvinnu að sínum eigin merkjum fram að hádegi.  

Eftir hádegi hélt ég svo stuttan litafræði fyrirlestur þar sem ég fræddi nemendur um 

hvaða áhrif litaval getur haft á upplifun neytandans af hönnun okkar. Einnig fór ég 

stuttlega í litaval þar sem ég leiðbeindi varðandi umhverfisvænni prentaðferðir og 

litanotkun, til dæmis um að gylling og laminering í hönnun væru óumhverfisvænir 

kostir sem mætti leysa á annan hátt. Einnig tók ég á nokkrum grunngildum góðrar 

merkjahönnunar, svo sem að nota færri liti en fleiri og að merkið yrði að geta staðið í 

svart hvítu og líta þyrfti á það í mismunandi stærðarhlutföllum líka. 

Að loknum fyrirlestrinum héldu nemendur áfram að vinna við merkin sín.  

Ég braut upp verkefnavinnuna með því að fara yfir heimaverkefni gærdagsins þar sem 

þau höfðu fundið hver tvær leturtýpur. Þau voru mjög samviskusöm og færðu góð rök 

fyrir máli sínu og höfðu augljóslega tekið vel eftir daginn áður. 

Í lok dags lagði ég inn næsta dag og sýndi þeim stuttmyndina Logorama (2011), sem 

er teiknimynd sem er öll teiknuð úr þekktum merkjum. 

Heimavinnan næsta dags fólst í því að finna tvö merki sem þeim fannst vel heppnuð 

og illa heppnuð og geta fært rök vali sínu til stuðnings. 

Dagur 4 - Umhverfisgrafík - bíó 

Nemendur hófu daginn á að halda áfram með merkjahönnunina og fór megnið af 

morgninum í það. Ég var með stutt innslag í formi fyrirlestrar þar sem ég sýndi 

nemendum til gamans hvernig mörg af þekktustu merkjum heims eins og Coka Cola, 

Lego, Apple og Shell hafa breyst og þróast í gegnum árin eftir tíðaranda og nýrri 

tækni. Einnig sýndi ég þeim dæmi um merki sem hafa staðið nokkuð eins í gegnum 

árin eins og til dæmis America Airlines. 
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Eftir hádegi ræddum við umhverfisgrafík og ég sýndi þeim nokkur dæmi, í framhaldi 

fórum við í göngutúr um Ólafsfjarðarbæ til að skoða umhverfisgrafíkina í bænum. 

Nemendur vorum mjög hissa á því hversu mikið af grafík í formi merkja, leturs og 

tölustafa var að finna víðsvegar um bæinn. Við ræddum á leiðinni um leturtýpur og 

hvaðan þær kæmu, fórum í búðina og veltum fyrir okkur af hverju leturtýpan Comic 

Sans væri notuð á útsöluauglýsingar í búðinni. Nemendur ræddu um að þau sæju 

umhverfið í allt öðru ljósi en áður og tóku eftir hlutum sem þeir höfðu aldrei áður 

tekið eftir í nærumhverfi sínu. Á leiðinni ræddum við líka um hvort umhverfisgrafík 

væri alltaf til bóta eða hjálpleg, eða hvort hún gæti einnig verið sjónmengun. Í 

framhaldinu bað ég þau um að athuga hvort þau sæju einhverja grafík á rusli sem lent 

hafði á götum eða gangstéttum. Með þessum umræðum vildi ég koma inn á hvernig 

við losum okkur við rusl og hjálpa þeim að átta sig á því hversu mikið af neysluvöru 

endar í ruslinu eða úti í náttúrunni. Ólafsfjarðarbær er mjög framarlega hvað varðar 

flokkun og endurvinnslu heimilisúrgangs svo nemendur voru nokkuð vel meðvitaðir 

um hvernig haga ætti sorphirðu og losun.  

Eftir þennan ljúfa göngutúr var poppað og við horfðum á bíómyndina Helvetica 

(2007) sem er um samnefnda leturtýpu. Nemendum þótti myndin svolítið langdregin 

og þurr, en voru þó sammála um að þau hefðu þó lært eitthvað um þetta umdeilda 

letur og væru fróðari um hönnunarsöguna.  

Eftir myndina lögðu nemendur lokahönd á merkin sín og byrjuðu að hengja þau upp 

fyrir yfirferð daginn eftir. 

Í lok dags fórum við yfir heimaverkefni þar sem þau sýndu dæmi um íslensk merki 

sem þeim fannst vel heppnuð og svo illa heppnuð. Sumir nemendur komu með fleiri 

dæmi en ætlast var til af þeim. Við fórum saman yfir hvert og eitt í sameiningu og 

nemendur færðu góð rök fyrir máli sínu. Ítarlega var farið í hvað myndmál merkisins 

ætti að tákna, hvort merkið gæfi góða mynd af því sem það ætti að fyrirstilla og ef um 

vörumerki var að ræða, hvort það hefði áhrif á neysluvenjur okkar. 

Dagur 5 -  Hópaverkefni - yfirferð  

Flestir nemendur höfðu klárað merkið sitt í lok fjórða dags námskeiðsins eða snemma 

morguns daginn eftir. Ég ákvað að láta reyna á samstarf og samvinnu nemenda og 
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setti þeim fyrir hópverkefni þar sem þau unnu tvö og tvö saman að því að búa til 

merki fyrir ímynd fyrirtækis sem ég hafði búið til. Ég bjó þannig til aðstæður þar sem 

ég var viðskiptavinurinn og þau hönnuðir. Ég setti þeim fyrir ákveðin formerki, svo 

sem hvað fyrirtækið héti og hvað það stæði fyrir. Þau áttu síðan að hraðskissa tvær 

tillögur til að sýna mér og vinna lokaniðurstöðu út frá umræðum okkar. Merkin voru 

síðan hengd upp í lok dags. Ég braut upp daginn með fyrirlestri og umræðum þar sem 

við rifjuðum saman upp efni námskeiðsins og spjölluðum um hvað okkur fannst við 

hafa lært og þar var ég ekki undanskilin. Í fyrirlestrinum fór ég aðeins inn á áhrifamátt 

auglýsinga og hvernig oft er verið að spila með okkur ásamt því að stikla á stóru hvað 

varðar kynjaaðgreiningu og aldursaðgreiningu í markaðsetningu og útliti vöru og 

auglýsingaefnis. Nemendunum fannst þetta stórmerkilegt, og höfðu mörg hver ekki 

áttað sig á hvernig búið er að venja okkur á ýmsar staðalímyndir. Með þessum 

dæmum vildi ég hjálpa þeim að verða gagnrýnni á umhverfi sitt og neysluvenjur, vera 

fróðari um hvenær og hvort er verið að reyna að búa til þörf eða hafa áhrif á 

kauphegðun. Í fyrirlestrinum rifjaði ég líka upp tengsl leturgerðar og pappírsnotkunar 

og endurvinnslugildi pappírs sem þau voru komin með nokkuð vel á hreint. 

Eftir hádegi þennan sama dag sagði hver og einn nemandi stuttlega frá merkinu sínu. 

Hvaðan hann fékk hugmyndina, hvernig hugmyndin að lokaniðurstöðu lýsti sér og 

hvernig honum gekk að vinna verkefnið. Til viðmiðunar setti ég fram stuttan 

spurningalista þar sem ég spurði: 

• Fyrir hvað á lógóið að standa? 

• Hvaðan fékkstu innblástur? 

• Hvernig skrásettirðu ferlið? 

• Hvernig gekk að vinna verkefnið? 

• Hvað fannst þér ganga vel og hvað ekki eins vel? 

• Hefðir þú breytt einhverju ef þú værir að gera þetta aftur? 

• Hvernig gekk að tengja myndmálið/letrið við náttúruna/nærumhverfið? 

• Hefðir þú viljað teikna merkið upp í tölvu í lok áfangans? 

Yfirferðin gekk mjög vel og virtust nemendur almennt mjög sáttir við námskeiðið,  

þeir komu sjálfum sér mikið á óvart og flestir töluðu um að vilja halda áfram að leika 

sér með svipað viðfangsefni. Þau töluðu líka mikið um hvernig þau væru farin að sjá 
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umhverfi sitt á annan hátt en áður og taka eftir hlutum sem þau höfðu ekki áður séð í 

sínu daglega umhverfi. Í lok áfangans fékk hver nemandi stutta skriflega umsögn. 

Mynd 13 og 14: Skissuferli og lokaniðurstöður merkjahönnunar. 
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5.2.  Ígrundun og mat 

Hvernig gekk að ná hæfniviðmiðum námskeiðs?

Viðmið við upphaf námskeiðs Hvernig gekk? 

Geta nemendur tekið dæmi um 
merkjahönnun?

Nemendur gátu auðveldlega gert grein fyrir 
merkjahönnun og tekið dæmi og rökstutt.

Geta nemendur gefið dæmi um 
umhverfisvænna efnisval og gera sér 
grein fyrir mikilvægi 
pappírsendurvinnslu?

Nemendur gátu flestir gefið dæmi í lok 
námskeiðs um umhverfisvænna efnisval og allir 
voru mjög sammála um mikilvægi 
pappírsendurvinnslu.

Geta nemendur gefið dæmi um 
umhverfisvænni prentaðferðir og 
bleknotkun og gera þeir sér grein 
fyrir mikilvægi þess í 
endurvinnsluferli vöru?

Nemendur gátu allir fundið læsilega leturtýpu 
sem tók lítið pláss. Einnig gátu flest gert grein 
fyrir umhverfisvænni bleknotkun og hvernig 
gylling og laminering getur haft áhrif á 
endurvinnsluferli.

Geta nemendur skilið hugtökin merki 
og humyndaferli/vinna?

Nemendur gátu vel gert grein fyrir þessum 
hugtökum og sýndu fram á ferli við yfirferð.

Geta nemendur nýtt sér þekkingu 
námskeiðsins til undirbúnings fyrir 
frekara nám?

Nemendur ættu auðveldlega að geta nýtt vinnu 
námskeiðsins til áframhaldandi þekkingarleitar.

Hafa nemendur náð tökum á 
sjálfstæðum vinnubrögðum við 
hugmynda- og skissuvinnu?

Nemendur sýndu mjög sjálfstæð vinnubrögð í 
hópaverkefni þar sem þau fóru í annað sinn í 
gegnum hugmynda- og skissuvinnu.

Geta nemendur nýtt sér fjölbreyttar 
aðferðir við úrlausn verkefna?

Nemendur fengu ábendingar um nokkrar aðferðir 
sem hægt var að nýta við úrlausn verkefna.

Geta nemendur sýnt fram á 
hugmyndaferli og sett upp merki/lógó 
á skýran hátt?

Allir nemendur náðu að sýna fram á ferli og sett 
upp merki á nokkuð skýran hátt.

Geta nemendur tjáð sig á skýran, 
ábyrgan og skapandi hátt?

Nemendur voru flestir færir um að tjá sig á 
skapandi, skýran og ábyrgan hátt.
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Geta nemendur tekið þátt í 
samræðum, fært rök fyrir máli sínu 
og virt skoðanir annarra?

Nemendur voru misduglegir við að taka þátt í 
samræðum, en þá var kennari hvetjandi og beindi 
spurningum til ákveðinna aðila. Nemendur færðu 
yfirleitt góð rök fyrir máli sínu og virtu skoðanir 
annarra.

Geta nemendur unnið á sjálfstæðan, 
ábyrgan og skapandi hátt undir 
leiðsögn?

Nemendur voru einstaklega sjálfstæðir og 
skapandi í vinnubrögðum, en báðu um leiðsögn 
kennara ef þess þurfti.

Geta nemendur greint myndmál og 
letur?

Nemendur voru í lok námskeiðs færir um að 
greina einfalt myndmál og mun á nokkrum 
leturtýpum.

Geta nemendur nýtt sér fræðslu og 
rannsóknarvinnu til eigin sköpunar?

Nemendur voru í lok námskeiðs flestir færir um 
að nýta fræðslu og rannsóknarvinnu til eigin 
sköpunar.

Eru nemendur upplýstari um 
nærumhverfi sitt og hvernig má nýta 
það í sköpunarferlinu?

Nemendur voru í lok námskeiðs mun upplýstari 
um nærumhverfi sitt og höfðu fengið nýtt 
sjónarhorn til að vinna með í sköpunarferlinu.

Geta nemendur átt jákvæð og 
uppbyggileg samskipti og samstarf?

Nemendur voru í flestum tilfellum uppbyggileg í 
samskiptum og samstarfi.

Hvernig fellur námskeiðið að námsmatsviðmiðunum Connecting the Dots (2011)? 

(Sjá kafla 4.2. um námsmatsviðmið Kozak og Elliot, bls. 36)

Hvað? Hvernig? Hversvegna? 

Nærumhverfið Hugmyndauppsprettur og hluti 
fyrirlestra voru fengnir frá 
nærumhverfi skólans og 
nærumhverfi við heimili 
nemenda.

Gerir nemendur tengdari 
nærumhverfi sínu og hjálpar 
þeim að skynja það á nýjan hátt. 
Stutt að fara, sem dregur úr 
óþarfa nýtingu á orkufrekum 
farartækjum.

Samþætting Verkefnið samþættir grafíska 
hönnun, myndlist, skapandi og 
gagnrýna hugsun, samvinnu 
og sjálfbærni.

Hægt að fara vítt og breytt í 
umræðu. 
Dýpkar skilning nemanda og 
námsupplifun verður sterkari.
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5.3.  Námsefnið og menntun til sjálfbærni 

Í námsefninu lagði ég áherslu á að gera nemendur meðvitaða um áhrifamátt efnisins 

sem þau unnu með. Eins að gera þeim grein fyrir því hversu mikilvægur hluti og 

áhrifavaldur hver og einn einstaklingur er og hvernig þeirra vinnuaðferðir og sýn og 

virðing fyrir náttúru og umhverfi hefði áhrif. Inn í þetta samtvinnaði ég 

umhverfismennt þar sem ég hjálpa þeim að fá fleiri sjónarhorn á samfélag og 

nærumhverfi skólans.  

Geta til aðgerða Nemendum var gerð grein 
fyrir áhrifamætti og getu sinni 
til að hafa áhrif og stuðla að 
breytingum.

Styrkir nemendur í að hafa trú á 
sjálfum sér og að þeirra gjörðir 
geti haft áhrif út í samfélagið.

Fjölbreytt sjónarhorn Nemendur fengu mismunandi 
sjónarhorn með því að taka 
þátt í umræðum og 
samvinnuverkefnum.

Nemendur taka upplýstari 
ákvarðanir.  
Hjálpar þeim að sjá fjölbreyttari 
lausnir á verkefnum. 
Læra að setja sig í spor annarra.

Tengingar við 
samfélagið

Nemendur skoðuðu 
nærumhverfi sitt, þar á meðal 
hvernig umhverfisgrafík var 
háttað í samfélaginu.

Nemendur verða meðvitaðari 
um virði einstaklingsins.  
Skilningur dýpkar með því að 
tengja við nærumhverfi og 
samfélag. 

Tilraunir/könnun Nemendur fengu að gera 
tilraunir með letur og 
merkjahönnun þar sem 
útkoman var ekki í 
aðalhlutverki, heldur ferlið.

Nemendur verða gagnrýnni og 
lausnamiðaðri í hugsun.  
Hafa meiri trú á eigin getu til að 
leysa verkefni.

Að deila ábyrgð Kennari var leiðbeinandi í 
gegnum kennsluna og færði 
nemendum hugmyndakveikjur 
til að vinna áfram með. 
Nemendur fengu að koma með 
sitt eigið sjónarhorn á 
kennsluna og námsefnið.

Hvetur til umburðarlyndis og 
jafnréttis.  
Allir hafa rétt á skoðunum 
sínum og að hafa áhrif. 
Nemendur læra af kennara, 
kennari lærir af nemendum.
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Ég nálgaðist viðfangsefnið að miklu leyti með umræðum og spurði nemendur 

spurninga og álits á ýmsum málefnum tengdu námsefninu sem ég tók fyrir hverju 

sinni. Ég lagði áherslu á að þau spegluðu sig við námsefnið og samfélagið, og gætu í 

framhaldi nýtt sér þessa speglun í hönnun sinni. 

Hér fyrir neðan ber ég saman, samantekt á námskeiðinu við grunnstoðir UNESCO 

(2005) sem ég útskýri nánar í 4. kafla bls. 32 sem fjallar um menntun til sjálfbærni. 

(UNESCO, 2005; þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011) 

 

5.4. Samantekt verkefnis - Náðist markmið námsefnis? 

Markmið námskeiðsins í Menntaskólanum á Tröllaskaga var að hjálpa nemendum að 

öðlast grunnfærni í hönnun merkis og samtvinna í námið betri meðvitund um 

nærumhverfi og neysluvenjur. Einnig kom ég inn þáttum eins og umhverfisvænni 

vinnuaðferðum grafískra hönnuða, þar sem farið var yfir þætti eins og blek- og 

pappírsnotkun og endurvinnslu. Verkefnið gekk framar vonum og stóð meirihluti 

Grunnstoðir UNESCO Verkefni - Merkjahönnun

Að læra að vita
Nemendur öðluðust sjálfstraust til að nýta betur 
vitneskju sína sem þeir hlutu á námskeiðinu til 
áhrifa út í samfélagið.

Að læra að vera
Nemendur lærðu að bera sig saman við 
samfélagið og kanna það á annan hátt en þeir 
voru vanir.

Að læra til að búa saman
Nemendur lærðu að hlusta á skoðanir annarra og 
taka mark á þeim, þrátt fyrir að vera kannski ekki 
alltaf sammála. 

Að læra til að gera/öðlast færni

Nemendur hengdu verkin sín upp á göngum 
skólans og sýndu samnemendum og kennurum. 
Þau fengu mikil og góð viðbrögð sem ýttu enn 
frekar á sjálfstraust til aðgerða.

Að læra til að umbreyta sjálfum sér og 
samfélaginu

Nemendur komu margir hverjir sjálfum sér á 
óvart, hvers þau voru megnug og hversu mikið 
þau gátu lært á ekki lengri tíma.
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nemenda sig mjög vel á námskeiðinu og voru virkir í verkefnavinnu og umræðu. 

Tíminn var stuttur og mikið efni sem fara þurfti yfir, en þar sem áhersla var lögð á 

ferlið og tilraunir en ekki lokaniðurstöðu þá tóku nemendur náminu líklega af opnari 

hug en ef krafa hefði verið á mjög ákveðana lokaniðurstöðu eða próf. Allir tíu 

nemendurnir kláruðu að hreinteikna merkin sín án nokkurrar pressu, og sýnir það 

hvers megnug þau voru þrátt fyrir stuttan tíma.  

Allir þættir sem teknir voru fyrir gengu upp að mestu. Það sem hefði mátt bæta var 

betri tenging út í nærsamfélagið. Í bænum er til dæmis starfrækt lítil prentsmiðja sem 

hefði mátt nýta í samstarf eða skoðunarferð til stuðnings vistvænum prentaðferðum og 

svo voru áhugaverð söfn og staðir í nálægum bæjarfélögum sem gaman hefði verið að 

heimsækja. 

Það var gaman að sjá hversu vel tókst til að hjálpa nemendum að öðlast breytta sýn á 

umhverfi sitt, og hversu fljót þau voru að ná tökum á að vera betur greinandi og 

gagnrýnni á nærumhverfið. Búist var við því að þessi hluti námsins tæki tíma og þau 

færu jafnvel ekki að sjá þessar breytingar hjá sjálfu sér fyrr en að námskeiði loknu. 

Nemendur færðu yfirleitt mjög góð rök fyrir skoðunum sínum á umhverfinu og 

álitsgjöf til annarra var yfirleitt vel ígrunduð og marktæk. Þau urðu líka fljótt 

ófeimnari við að leita álits annarra og voru meðvituð um að gefa góða endurgjöf á 

móti. Einnig náðu þau góðum tökum á sköpunar- og hönnunarþætti námskeiðisins og 

unnu mjög hratt og gátu gert góða grein fyrir viðfangsefni, ferli og uppbyggingu 

hönnunarinnar og gátu gefið dæmi um umhverfisvænni litanotkun. Nemendur voru 

flest mjög stolt af verkefnunum sínum og sögðu sjálfstraustið hafa aukist með 

hverjum deginum sem leið af námskeiðinu. 

Við erum að fara inn í nýja tíma hvað varðar getu til að koma til móts við nemendur í 

kennsluháttum. Krafa nemandans á kennara er í öðru formi en hún var hér áður fyrr, 

þar sem nemendur sátu í sætum sínum og hlustuðu á kennara tyggja ofan í þau 

staðreyndir og utanbókalærdóm. Í Menntaskólanum á Tröllaskaga er sú stefna sett að 

engar ákveðnar reglur gilda um farsíma eða tölvunotkun í skólastarfi. Nemanda er 

heimilt að nýta tæknina á þann hátt sem hann sjálfur kýs og ábyrgðin á að halda 
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athygli er sett á nemandann. Krafa er gerð á kennarann að hafa kennslu og námsþætti 

það áhugaverða að þeir haldi athygli nemanda.  

Af þessu að dæma komst ég að þeirri niðurstöðu að byggja þyrfti daginn upp á öðru 

formi en ég ætlaði mér upphaflega, þar sem ég hafði undirbúið lengri verkefnavinnu 

og fyrirlestra. Ég fann strax að athygli nemenda var fljót að fjara út og leita annað. Ég 

skipti því lengri fyrirlestrum niður í nokkra hluta og lagði áherslu á að klippa daginn 

niður í líki kvikmyndar, þar sem stutt sena tekur við af annarri. Þessi breyting 

heppnaðist mjög vel og varð framtaks- og vinnusemi hvers nemanda mun meiri og 

óhætt að segja að markmið námsefnisins hafi náðst með ágætum. Gott hefði verið að 

hafa námskeiðið yfir lengri tíma, þar sem nemendum gæfist færi á að melta námsefnið 

betur. Þá hefðu jafnvel skapast dýpri umræður í kringum viðfangsefnið. En á heildina 

litið var afrakstur námskeiðsins framar vonum og vonandi skildi ég eftir jákvæða 

reynslu og gaf nemendum færi á að endurskoða og skapa sér góð gildi inn í 

framtíðina. 

5.4.1. Framtíðarmöguleikar 

Námskeiðið er hægt að þróa áfram og gera ítarlegra og margþættara. Hægt er að taka 

aðra nálgun ef námskeiðið væri til dæmis tekið fyrir með nemendum sem hefðu lokið  

grunnmyndlistanámi. Þá væri hægt að kafa dýpra í alla þætti námskeiðsins og gera 

meiri kröfur á ferli og nálgun að niðurstöðu. Hafa þyrfti í huga að hvetja nemendur til 

frekari tilraunastarfsemi og fá fjölbreytt sjónarhorn á verkefnin.  

Tvinna mætti inn frekari fræðslu í leturfræði, myndmál og tæknivinna gerð ítarlegri, 

ásamt því að leggja ríkari áherslu á umhverfismennt og umhverfisvænar 

vinnuaðferðir. Ef námskeiðið væri yfir lengri tíma fengju nemendur betri tíma til að 

melta námsefnið sem vonandi myndi skapa fjölbreyttari spurningar og dýpka 

umærðuna. Þá væri tími til að fara á söfn í nágreninu og skoðunarferðir í prentsmiðjur 

nálægt skóla þar sem umhverfisvænar vinnuaðferðir væru teknar fyrir og skoðaðar, 

ásamt öðrum skoðunarferðum í nærsamfélaginu í til dæmis endurvinnslustöðvar til að 

kanna endurvinnsluferli pappírs. Einnig mætti hvetja nemendur til að skoða umhverfi 

sitt betur og koma með víðtækari dæmi tengt því. 
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Námsefnið gefur ýmsa möguleika og auðvelt er fyrir kennara að leggja sínar áherslur 

og nálgun á viðfangsefnið. Hann ætti að hafa kost á að nýta tækifærin sem búa í 

nærsamfélaginu og geta samtvinnað fleiri námsgreinar inn í námsefnið eftir 

hentugleika og vilja samstarfskennara hverju sinni.  

Hluti af námsefninu býður einnig uppá að taka fyrir málefni og hápunkta 

samfélagsins, enda er nauðsynlegt fyrir kennara að vera meðvitaður um að grípa 

gæsina á meðan hún gefst. Þar getur sköpunarkraftur kennarans fengið að njóta sín við 

það að mynda tengingar við það sem stendur hæst til dæmis í fjölmiðla- og 

rannsóknarumfjöllun hverju sinni.  

Gaman væri að taka verkefnið enn lengra og útbúa  heimasíðu þar sem starfandi 

grafískir hönnuðir gætu nálgast upplýsingar og fræðslu um umhverfisvænni 

vinnubrögð og kennarar gætu nálgast leiðir til að flétta sjálfbærni inn í kennsluna. 
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6. Lokaorð 

Hannað í hring var tilraun til að útbúa námsefni þar sem sjálfbærni var fléttað inn í 

nám í grafískri hönnun á framhaldsskólastigi. Ég hef skoðað efnið frá ýmsu 

sjónarhorni og tengt það bæði kennslufræði og út í samfélagið. Mín skoðun er að 

kennarar, uppalendur og aðrir sem koma að málefnum ungs fólks beri rík skylda til að 

miðla mikilvægum gildum til þeirra í viðleitni við að gera líf þeirra innihaldsríkara og 

gera þau meðvitaðari um tilveru sína í stærra samhengi. 

Ég vona að námsefnið verði þeim sem les og vinnur með, hvatning til að lifa í sátt við 

umhverfi og menn og vera góð fyrirmynd fyrir aðra. Við þurfum að íhuga hverskonar 

fótspor við viljum skilja eftir okkur og hvernig heim við viljum búa komandi 

kynslóðum. Ef við hjálpumst að við að byggja upp sjálfstæða, gagnrýna og jákvæða 

einstaklinga sem hafa trú á eiginleikum sínum í að standa að breytingum til betra lífs í 

sátt við náttúru og menn þá er komandi kynslóðum allir vegir færir að samheldnu og 

sjálfbæru þjóðfélagi. 

Vinnan við útbúa efnið og kenna hluta þess hefur gert mig að betri hönnuði. Ég er 

kröfuharðari á að virða það sem ég hef trú á, ásamt því að hafa fengið kost á kafa 

dýpra í hluti sem ég hafði aðeins snert á í upphafi. Það hefur ýtt undir sannfæringu 

mína að eigin gildi skipti máli. Það mun svo sannarlega nýtast mér í kennslu síðar 

meir, hvort heldur sem er í grafískri hönnun eða öðrum listtengdum greinum. 
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Viðauki 1 - Niðurstöður úr könnun 
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Q3 Starf (mögulegt er að haka við fleiri en

einn möguleika)

Answered: 23 Skipped: 1

Total Respondents: 23  

# Annað, hvað? Date

1 vfx artist, animator 3/10/2015 11:38 AM

2 Teiknari og myndskreytir 3/10/2015 5:44 AM

3 VFX / Digital Compositor (kann ekki gott orð yfir það a íslensku) 3/10/2015 5:05 AM
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Q4 Tengir þú umhverfisvernd við dagleg
störf og lífsvenjur?

Answered: 23 Skipped: 1

Total 23

# Annað? Date

1 Ég reyni það þegar við á. 3/11/2015 5:17 AM
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41.67% 10

45.83% 11

12.50% 3

Q5 Finnst þér þú hafa þekkingu til að
ráðleggja viðskiptavinum eða öðrum um

umhverfisvæna kosti í umbroti og annarri
tengdri hönnun.

(Umhverfisvænn/endurunninn pappír,
vistvænar umbúðir, prentaðferðir o.s.frv.)

Answered: 24 Skipped: 0

Total 24

# Svör Date

1 Ég myndi segja að ég hefði lágmarksþekkingu og reyni að beita henni þegar ivð á. 3/11/2015 5:17 AM

2 Já. 3/10/2015 4:20 PM

3 Já 3/10/2015 3:45 PM

4 já nýti mér það í daglegu starfi 3/10/2015 5:54 AM

5 Já 3/10/2015 5:44 AM

6 já 3/10/2015 5:42 AM

7 Á ekki við hjá mér akkurat þessa dagana ... Vinn meira inni í tölvunni 3/10/2015 5:05 AM

8 Já 3/10/2015 4:52 AM

9 já hef áhuga 3/10/2015 4:51 AM

10 Já 3/10/2015 4:39 AM

Já - Ef já,
nýtir þú þér...

Nei - Ef nei,
hefðir þú áh...

Ekki viss
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79.17% 19

12.50% 3

8.33% 2

Q6 Telur þú mikilvægt að grafískir hönnuðir
eigi að geta veitt slíka þjónustu?

Answered: 24 Skipped: 0

Total 24

# Svar Date

1 Já, það væri mikill kostur að veita slíka þjónustu. 3/10/2015 4:20 PM

2 Það er í raun prentsmiðjunnar að gefa möguleika á því hvaða prentaðferðir eru notaðar. Á Íslandi er sá kostur
bágur og takmarkaður, sérstaklega ef ekki er verið að prenta í mjög stóru upplagi.

3/10/2015 3:45 PM

3 Það er allavega heilmikill plús. 3/10/2015 4:51 AM
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Nei - Ef nei,
hvers vegna...

Ekki viss
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87.50% 21

8.33% 2

4.17% 1

Q7 Telur þú það vera samfélagslega ábyrgð
þína að hafa þekkingu á þessu sviði?

Answered: 24 Skipped: 0

Total 24

# Annað? Date

1 Vinn í vef 3/10/2015 9:47 PM
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16.67% 4

50.00% 12

33.33% 8

Q8 Telur þú að umhverfisvænni
vinnuaðferðir grafískra hönnuða skerði á
einhvern hátt útfærslumöguleika í starfi?

Answered: 24 Skipped: 0

Total 24

# Svar: Date

1 Tölvur eru víst ekki svo umhverfisvænar, hvorki þegar þær eru búnar til né þegar þeim et jent. 3/10/2015 12:58 PM

2 Efnisval, bæði prentun og pappír og/eða umbúðir. En það er eðlilegt og er ábyrgt val. 3/10/2015 4:41 AM

3 í efnisvali 3/10/2015 4:36 AM

Já - Ef já,
hverja?
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Ekki viss
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34.78% 8

4.35% 1

60.87% 14

Q9 Sérð þú einhver tækifæri í
umhverfisvænni starfsaðferðum grafískra

hönnuða?
Answered: 23 Skipped: 1

Total 23

# Svör: Date

1 Dettur ekkert ákveðið í hug en sé ekkert til fyrirstöðu að finna tækifærin ;) 3/11/2015 2:22 PM

2 Ekki viss fyrir mig persónulega, en vissulega fyrir marga hönnuði / auglýsingastofur. 3/10/2015 4:20 PM

3 Nota minna tölvur ... jafnvel ekkert? 3/10/2015 12:58 PM

4 Réttan pappír og framleiðsluaðferðir. Minna prentefni. Meira stafrænt, 3/10/2015 5:44 AM

5 Heilmikil tækifæri í samvinnu með vöruhönnuðum. 3/10/2015 4:51 AM

6 Með fræðslu kemur ábyrgt val. Þannig að td námskeið, umræða etc. Allt hjálpar. 3/10/2015 4:41 AM

7 umhverfisvænar starfsaðferðir eru umhverfisvænar :) 3/10/2015 4:36 AM

Já - Ef já,
hvaða tækifæri?

Nei
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Viðauki 2 - Kennsluáætlun 

Markmið: 

Markmið námskeiðins er að nemendur kynnist hugmyndaferlinu sem liggur að 

baki merkjahönnun þar sem þeir nýta nærumhverfi sitt til innblásturs. Farið 

verður inn á umhverfisvænna efnisval og vinnuaðferðir grafískra hönnuða.  

Stiklað verður á stóru og nemendur skildir eftir með opnanir sem þeir geta svo 

nýtt áfram til frekari tilrauna. Tilgangur námskeiðisins er ekki að sýna fram á 

fullunna útkomu eða lokavöru, heldur ferlið. Lögð verður áhersla á að nýta 

nærumhverfið skólans og æfa nemendur í lausnamiðaðri og gagnrýnni hugsun.  

Hæfniviðmið: 

Að námskeiði loknu á nemandi að: 

• Geta tekið dæmi um merkjahönnun. 

• Skilja hugtökin lógó og humyndaferli/vinna. 

• Geta gefið dæmi um umhverfisvænna efnisval og geri sér grein fyrir mikilvægi 

endurvinnslu. 

• Geta gefið dæmi um umhverfisvænni prentaðferðir og bleknotkun og geri sér 

grein fyrir mikivægi þess í endurvinnsluferli vöru. 

• Geta nýtt sér þekkingu námskeiðsins til undirbúnings fyrir frekara nám 

(Aðalnámsskrá framhaldsskóla, 2011, bls 43). 

• Hafa náð tökum á sjálfstæðum vinnubrögðum við hugmynda og skissuvinnu.  

• Geta nýtt sér fjölbreyttar aðferðir við úrlausn verkefna. 

• Geta sýnt fram á hugmyndaferli og sett upp merki/lógó á skýran hátt. 

• Geta tjáð sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt (Aðalnámsskrá framhaldsskóla, 

2011, bls 43). 

• Geta tekið þátt í samræðum, fært rök fyrir máli sínu og virt skoðanir annarra  

(Aðalnámsskrá framhaldsskóla, 2011, bls 43). 

• Geta unnið á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn (Aðalnámsskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls 43). 

• Geta greint myndmál og letur. 
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• Geta nýtt sér fræðslu og rannsóknarvinnu til eigin sköpunnar. 

• Vera upplýstari um nærumhverfi sitt og hvernig má nýta það í sköpunarferlinu. 

• Geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf (Aðalnámsskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls 43). 

Kennsluhættir og námsþættir: 

Fimm  kennsludagar frá klukkan  8.30 til 15.30 

Kennsluhættir Námsþættir

Dagur 1 • Léttur leikur til að hjálpa kennara og 
nemendum að kynnast. 

• Fyrirlestur um hugmyndavinnu og 
skissubók, umræður um innihald 
fyrirlestrar. 

• Fyrirlestur þar sem kennari kynnir sig, 
náms- og starfsferil og verkefni. 
Komið inn á hvernig starfsferil fer í átt 
að umhverfisvænni vinnubrögðum. 

• Farið yfir skipulag og markmið 
námskeiðisins. 

• Umræður um hugmyndavinnu - 
Hvaðan fáum við hugmyndir? 
Umræður í lok fyrirlestrar. 

• Útikennsla - leitað eftir innblæstri 

• Hugkort - Hvað er það og hvernig 
getum við notað það í 
hugmyndavinnu?  

• Létt æfing þar sem notast er við 
hugkort. 

Heimanám: Klára hugkort og vera 
komin með vel mótaða hugmynd að efni 
fyrir merkjahönnun.

• Nemendur taki þátt í umræðum og 
komi með skoðun sína á hvernig 
þeir hyggjast skrásetja 
hugmyndavinnu og vinnuferli. 

• Umræða þar sem kennari og 
nemendur velta uppi af hverju 
grafískir hönnuðir þurfa að vera 
meðvitaðir um umhverfisvænni 
vinnuaðferðir. 

• Útikennsla þar sem nemendum er 
ætlað að safna innblæstri fyrir 
merkjahönnun. 

• Nemendur vinna hugkort, hvaðan 
fáum við hugmyndir? 

Heimanám: Klára hugkort og vera 
komin með vel mótaða hugmynd að 
efni fyrir merkjahönnun.
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Dagur 2 • Léttur leikur til að koma blóðinu á 
hreyfingu í upphafi dags. 

• Fyrirlestur í grunn leturfræði ásamt 
umræðum eftir fyrirlesturinn. Komið 
inn á hvernig leturgerðir geta minnkað 
pappírsnotkun ásamt endurvinnsluferli 
pappírs. 

• Skissu og tilraunavinna með 
upphafsstafi nemenda. 

• Fyrirlestur um myndmál og 
myndgreiningu í merkjahönnun, 
umræður í lok fyrirlestrar. 

• Myndband Shawn Achor um jákvætt 
og neikvætt myndmál. 

• Video - Aaron Drapin um vinnuferli 
merkis. Umræður eftir video. 

Heimavinna: Finna eitt letur sem þér 
finnst fallegt og annað sem þér finnst 
ljótt/illa heppnað. Geta fært rök fyrir 
vali.

• Nemendur taka þátt í umræðum um 
leturhönnun og kanna leturgerðir 
sem spara pappírsnotkun en eru 
samt læsilegar. 

• Nemendur nota upphafstafi í nafni 
sínu til að vinna skissur og gera 
tilraunir með letur. 

• Nemendur taka þátt í umræðum um 
myndmál og myndgreiningu í 
merkjahönnun. Ásamt umræðu um 
hvernig jákvætt og neikvætt 
myndmál hefur áhrif á neytanda. 

• Nemendur taka þátt í umræðum um 
vinnuferli merkis. 

Heimavinna: Finna eitt letur sem þér 
finnst fallegt og annað sem þér finnst 
ljótt/illa heppnað. Geta fært rök fyrir 
vali.
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Dagur 3 • Leikur til að koma blóðinu á hreyfingu 
í upphafi dags. 

• Umræður - Hver og einn segir frá eigin 
hugmynd af merki eða hvað hann ætlar 
að vinna með. 

• Hraðskissuverkefni/leikur. 

• Umræður um hraðaskissurnar og 
hvaða tilgangi þær eiga að skila. 

• Skissuvinna. 

• Fyrirlestur um litafræði þar sem komið 
er inn á markaðsfræði lita og hvaða 
áhrif þeir hafa á okkur. Einnig er farið 
inn á val á litum hvað varðar til dæmis 
endurvinnslugildi pappírs. Umræður í 
lok fyrirlestrar. 

• Fyrirlestur um grunngildi góðrar 
merkjahönnunar. Umræður í lok 
fyrirlestrar. 

• Skissuvinna heldur áfram. 

• Farið yfir heimavinnu. 

• Video - Logorama. 

• Nafnlaust bréf til kennara skrifað í lok 
tíma. 

Heimavinna: Finna eitt íslenskt lógó 
sem þér finnst fallegt og annað sem þér 
finnst ljótt/illa heppnað. Geta fært rök 
fyrir vali.

• Nemendur segja frá hugmyndinni 
sinni af merki sem þeir ætla að 
vinna og færa rök fyrir máli sínu.  

• Hraðskissuverkefni/leikur. 

• Nemendur taka þátt í umræðum um 
hraðaskissurnar og hvaða tilgangi 
þær eiga að skila. 

• Nemendur byrja að skissa upp sín 
eigin merki. 

• Nemendur taka þátt í umræðum 
tengdum fyrirlesti um litafræði og 
velta uppi umhverfisáhrifum bleks 
og hvernig það tengist 
endurvinnslumöguleikum pappírs. 

• Nemendur taka þátt í umræðum 
tengdum fyrirlesti um grunngildi 
merkjahönnunar. 

• Nemendur halda skissuvinnu áfram. 

• Nemendur sýna heimavinnu og 
færa rök fyrir vali sínu. 

• Nemendur skrifa nafnlaust bréf til 
kennara í lok tíma þar sem þeir 
segja álit sitt á námskeiði og 
kennslu. 

Heimavinna: Finna eitt íslenskt lógó 
sem þér finnst fallegt og annað sem 
þér finnst ljótt/illa heppnað. Geta fært 
rök fyrir vali.
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Dagur 4 • Leikur til að koma blóðinu á hreyfingu 
í upphafi dags. 

• Merkjahönnun. 

• Fyrirlestur um merkjahönnun. 
Umræður í lok fyrirlestrar. 

• Fyrirlestur um umhverfisgrafík. 
Umræður í lok fyrirlestrar. 

• Útikennsla þar sem nemendur og 
kennara skoða í sameiningu 
umhverfisgrafík sem er að finna í 
nágrenni skólans. Velt verður uppi á 
leiðinni hvernig umbúðir enda úti í 
náttúrunni og hvaða áhrif það getur 
haft. Einnig hvernig endurvinnsla og 
flokkun kemur þar inn.  

• Bíó - Helvetica. 

• Merkjahönnun - Lokahönd lögð á 
merkin, hreinteikning. 

• Farið yfir heimavinnu.

• Nemendur vinna í Merkjahönnun 
sinni. 

• Nemendur taka þátt í umræðum 
tengdum fyrirlesti um 
merkjahönnun. 

• Nemendur taka þátt í umræðum 
tengdum fyrirlesti um 
umhverfisgrafík 

• Útikennsla þar sem nemendur og 
kennara skoða í sameiningu 
umhverfisgrafík sem er að finna í 
nágrenni skólans. Nemendur taka 
þátt í umræðum tengdu 
nærumhverfi sínu á leiðinni. 

• Bíó - Helvetica. Nemendur mega 
halda áfram vinnu við merkin á 
meðan á sýningu stendur. 

• Nemendur leggja lokahönd á 
merkin, hreinteikning. 

• Farið yfir heimavinnu þar sem 
nemendur færa rök fyrir vali sínu

Dagur 5 • Leikur til að koma blóðinu á hreyfingu 
í upphafi dags. 

• Hópaverkefni - Merki hannað undir 
fyrirfram ákveðnum forsendum. 

• Verk hengd upp. 

• Fyrirlestur  - Áhrifamáttur auglýsinga 
og myndmáls ásamt samantekt. 
Umræður í lok fyrirlestrar um innihald 
og námskeiðið sjálft. 

• Lokahönd lögð á lógóin, hreinteikning. 
Yfirferð: Hver nemandi útskýri sína 
hugmynd og útfærslu. 

• Kveðjustund.

• Nemendum skipt í hópa og þeir 
hanna í sameiningu merki undir 
fyrirfram ákveðnum forsendum. 

• Nemendur hengja upp merkin sín. 

• Nemendur taka þátt í umræðum 
tengdum fyrirlesti um áhrifamáttur 
auglýsinga og myndmáls ásamt 
samantekt um námskeiðið.  

• Nemendur leggja lokahönd á 
lógóin. 

Yfirferð: Nemandi útskýrir sína 
hugmynd og útfærslu. 

• Kveðjustund.
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Námsmat: 

Námsmat miðast að hæfniþáttum og er skilað í formi umsagnar, bæði munnlegrar og 

skriflegrar. 

Myndir frá námskeiði 
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