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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 

grunnþátta 

 

• Þáttu í öllu námi, starfi ekki einungis listmenntun 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni, áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleikana 

 

• Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem 

sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar 

nýja 

 

• Sköpun snýst þannig um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum 

möguleikum 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Sköpun á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að 

frumkvæði einstaklingsins 

 

• Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og ungmenni skynja 

merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Í sköpun felst að nota viðfangsefnin og miðla þeim, búa til, gera 

eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður 

 

• Sköpun snýst ekki eingöngu um nýtt og frumlegt heldur um 

hagnýtingu þess sem  fyrir er 

 

• Glíma við viðfangsefni og það að finna lausn getur verið umbun 

sköpunar í sjálfu sér 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og veitir nýja sýn 

á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir 

 

• Sköpun skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í 

skólastarfi 

 

• Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum sínum farveg og fá 

að njóta sín sem eintaklingur og hluti af heild 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Sköpun byggir á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt 

nýja möguleika og því skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en 

afrakstur verkefnis 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Sköpun er mikilvægur grunnur til að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér 

hlutverk innan þess 
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Grunnþáttur menntunar 

Sköpun 

• Viðhorf-virkni 

• Trú á getu barna 

• Umræður-viðbrögð 

• Menning 

• Lausnarleit 

• Opnar spurningar 

• Samþætt nám 
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