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Kennari Svanhildur Daníelsdóttir Sk.st. SVA

Áfangalýsing:   Grunnþættir menntunar  eru hafðir að leiðarljósi. Menntun til velferðar og 

sjálfbærni felst í því að nemandinn öðlist  leikni sem nýtist honum í leik og starfi. Sköpun 

felst í að nemendur læri ákveðin vinnubrögð og tækni sem þeir geta síðan nýtt til skapandi 

verkefna. Nemendur kynnast fjölbreyttum aðferðum  sem notaðar eru við ýmiskonar 

handverk, endurnýtingu og fl. og læra að leita fanga í ýmsum hugmyndabönkum s.s. í 

blöðum, bókum og á veraldarvefnum. Lögð verður áhersla á frumkvæði, skapandi hugsun og 

sjálfstæði í vinnubrögðum.

Markmið:   

Þekking: á mismunandi  tækni og aðferðum við sköpun og dægradvöl

á mismunandi áhöldum og efnivið

á hvar á að leita að hugmyndum og leiðbeiningum

Leikni: í að nota og beita viðeignadi áhöldum

í að vinna verk með fjölbreyttum aðferðum 

í að vinna verk úr fjölbreyttum efnivið

í að afla og útfæra hugmyndir

Hæfni: til að takast sjálfstætt á við skapandi verkefni 

til að nýta tómstundir sér til gagns og ánægju   

til að nýta og tengja þekkingu sína við daglegt líf

til að sækja sér viðbótar þekkingu t.d. stök námskeið 

Námsgögn:   Margvísleg efni og áhöld sem henta hverju sinni. 

Áætlun um yfirferð og verkefni: Áfanginn er einstaklingsmiðaður, hver og einn fer á 

sínum forsendum. Verkefnin eru einstaklingsbundin,  ýmist skraut eða nytjahlutir og geta 

orðið af ýmsum toga s.s. teikning, mynsturgerð, útsaumur, bókverk, bútasaumur, hekl, þæfing,

tauþrykk, mósaik, pappírsgerð og fl.   
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Námsmat og vægi námsþátta:   

Áfanginn er próflaus, lokaeinkunn er gefin í tölum og byggist á eftirfarandi: 

Ástundun og vinnubrögð í kennslustundum 50%

Verkefnin sem nemandinn vinnur 20%

Frumkvæði og sköpunargleði 20%

Mæting í kennslustundir 10%

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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