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Svör starfsfólks í frístundastarfi um hvaða leiðir henti best til að efla 

sköpun 
 

Starfið 

Lýðræðisleg vinnubrögð 

 Efla þátttöku barna og unglinga í skipulagi starfsins og viðburðastjórnun. 

 Auka þátttökulýðræði í dagskrárgerð sem stuðlar að fjölbreyttri dagskrá í starfi. 

 Barnalýðræði, barnaráð: Börn og unglingar finni að rödd þeirra skipti máli. 

 Leyfa krökkunum að koma með hugmyndir að vali (tjá sína skoðun). Skipuleggja fundi þar 

sem krakkarnir fá að tjá sig. Hlustum á þau. Komum til móts við hugmyndir þeirra.  

 Hafa opna fundi, hvetja þau til að stofna nefndir og ráð, hafa hugmyndakassa, framkvæma 

hugmyndir sem þau koma með. 

 Nemendaráð, ungmennaráð, málþing og vera með sýnileg sjónarhorn fjölbreyttra kima 

samfélagsins. 

 Nemendur komi með eigin hugmyndir um verkefni og hvað þau vilja læra. Virkja nemendur 

við hugmyndasköpun. 

 Hafa kosningar um hvað eigi að vera í matinn. 

 Börnin fá að taka þátt í að skapa klúbba/val  

 Hafa kosningar um nokkra valmöguleika, eða útbúa hugmyndakassa þar sem hægt er að setja 

hugmyndir nafnlaust. 

 Leyfa þeim að skipuleggja daginn sjálf. 

Ýmsar hugmyndir 

 Bjóða upp á fjölbreytt viðfangsefni: Skipuleggja fjölbreytt klúbbastarf sem nær yfir sem flest 

áhugasvið. 

 Hugmyndakassi, hugmyndabanki: Setja upp hugmyndakassa, auglýsa, hvetja og virkja 

krakkana í að nota hann.  

 Virkja nemendur, t.d með því að spyrja um áhugamálin og reyna tengja námsefnið við það. 

 Fara út og týna rusl, læra um umhverfisvernd og endurvinnslu: Fara í göngutúra, fá fræðslu 

um umhverfisvernd vegna áhrifa rusls á umhverfi. Fá fræðslu frá Sorpu varðandi flokkun.  

 Hjálpa þeim að setja sér markmið og framfylgja þeim. 

 Fjölbreytt val og viðfangsefni fyrir börnin. 

 Meiri tíma þar sem ekki er skipulögð dagskrá – leyfa þeim að leiðast.  

 Vinna í litlum hópum til að geta virkjað hvert barn. 

 Kenna mismunandi tjáningarform, ekki bara eitt rétt svar eða ein rétt leið.  

 Efla ímyndunaraflið: Hafa efnivið eins og skæri, liti, lím aðgengilegt.  

 Ýta undir sköpun í gegnum leiklist með því t.d. að hafa fatnað til þess að klæðast.  

 Sögugerð: Að fá utanaðkomandi til þess að hjálpa til við sögugerð og leikstjóra.  

 Krakkarnir sjái niðurstöður úr verkefnum sem þau vinna. 

 Spuni: Að prófa sig áfram í sköpun.  

 Verkferlar (setja upp sjónrænt það sem þau eru að vinna).   

 Nemendur fá að skreyta stofuna með efni sem tengist náminu og starfsfólk taki þátt í því.  
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 Aðgengi að list í víðu samhengi, náttúru og umhverfi. 

 Vettvangsferðir – heimsóknir á söfn – m.a. listasöfn. 

 Boðið sé upp á fjölbreytta fræðslu. 

 Allir fái vettvang við hæfi til að geta verið skapandi í hugsun. (Týndir hópar, aðstoð fyrir þá 

sem þess þurfa).  

 Innleiða Gentle Teaching í ákveðnum áföngum sem byggja upp skapandi hugsun. Kynna 

starfsfólki í skóla og frístundasviði þessar aðferð; kosti hennar og galla.  

 Gera tilraunir og hafa opin verkefni (ekki of niðurnjörvað). Hafa opnari verkefni, leyfa þeima 

að ráða hvernig þau koma þekkingunni eða skilaboðum til skila  

 Dagskrá tengd skapandi hugsun. Klúbbar og smiðjur tengd áhugasviði (tónlist, myndlist, 

forritun, handritagerð, leiklist, handavinna, tölvur, margmiðlun, kvikmyndir). 

 Hugarflug: Kasta fram hugmyndum, segjar skoðanir og ráða þær. Vera opin fyrir nýjum 

hugmyndum. 

 Nota verkfæri (t.d. Menti (mentimeter.com) til þess að auðvelda aðgengi allra að 

dagskrárgerð.  

 Ýmis klúbbastörf með þemu sem kynnir þau fyrir einhverju nýju og býr til öruggt umhverfi 

fyrir þau að koma sínum hugmyndum á framfæri. Finna verkefni sem þau geta unnið saman 

að. 

 Nýta (nær)umhverfið: Tenging við útivistarsvæði, samstarf við önnur svið, söfn o.fl.  

 Fara á listviðburði. Fá listafólk í heimsókn.  

 Opið hús fyrir gesti og gangandi þar sem börn/unglingar sýna viðburði sýna.  

 Rannsaka: Það þarf að apa til að skapa. Rannsaka umhverfið og mynda sér skoðanir.  

 Leikir: Fara í skapandi leiki sem bæði reyna á huga og líkama.  

 Búningagerð og föndur. 

 Fræðsla um samskipti kynjanna og jafnrétti. Fá sérfræðing til að útskýra greinarmun á 

samskiptum kynjanna. 

 Fjölbreytt val. Smiðjur, t.d. myndlist, föndur, legó, fréttaklúbbar og fleiri skapandi klúbbar. 

 Opnar spurningar: Spyrja spurningar sem er ekki eitt ákveðið rétt svar við. Finna málefni í 

samfélaginu sem hægt er að ræða. 

Aðstaða og aðbúnaður   
 Rými! 

 Fjölbreyttur efniviður til taks, rými til athafna.  

 Opinn efniviður: Samstarf milli borgarhluta til að nýta efnivið sem best. 

 Skapa aðstöðu til hópavinnu. 

 Stærra húsnæði með aðstöðu fyrir alla starfsstaði, viðeigandi efniviður (hljóðfæri, trönur, 

málning, tölvur, upptökuvélar, förndurvörur o.fl.). 

 Fjölbreyttari útileiksvæði, virkja börnin í hönnun svæða. 

 Hafa leiktæki sem styðja undir skapandi hugsun.  

 Tæknivæða starfsstaði, fjármagn ekki fyrirstaða, rými til athafna, samnýta húsnæði með 

skólum, tæki og tól uppfærð og nútímaleg.  

 Aðstaða til sköpunar; tæki, tól, rými, tími.  

 Skýrir rýmissamningar í samnýttum rýmum og sértæk aðstaða frístundamiðstöðva í 

borgarhlutum. Hvert frístundaheimili/félagsmiðstöð þarf góða aðstöðu, m.a. smíðaaðstöðu. 

 Fá fjármagn til að ýta undir sköpunargleði í föndri. 
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 Að hafa efniviðinn aðgengilegan og fjölbreyttan. Hvetja börnin til að hengja verkin sín upp og 

sýna þau. 

 Hvetjandi og skapandi umhverfi. Hvort sem það er skólastofa eða leikvöllur. 

 Færri börn á hvern starfsmann 

Áherslur í starfi - viðhorf 
 Einstaklingsmiðaðri vinna, vinna með styrkleika hvers og eins og leyfa þeim að blómstra á því 

sviði sem þau vilja.  

 Að starfsmenn séu opnir fyrir nýjungum: Hlusta á börnin, afla okkur upplýsinga í gegnum 

netið, bækur o.þ.h. Sækja námskeið sem eru í boði. 

 Víkka tengslanet, veita þeim þann stuðning og þjálfun sem þau þurfa, gefa börnum og 

unglingum meiri ábyrgð og sjálfstæði. 

 Vera móttækilegur gagnvart hugmyndum barna en reyna að stýra þeim í x-átt. Þannig þeim 

líði eins og hugmyndin sé þeirra. 

 Frelsi til athafna fyrir börnin.  

 Hvetja krakkana til að vinna sjálfstætt. Að leiðbeindur gefi börnum ekki of þröngan ramma og 

hvetja þau áfram. 

 Hvetja og hjálpa til við að framkvæma hugmyndir sem þau koma með. t.d. áhugamál.  

 Betri Reykjavik barnanna. 

 Nýta nærumhverfið og nærsamfélagið.  

 Hafa góða yfirsýn yfir allt það sem stendur börnunum til boða. 

 Skapa umhverfi sem eflir gagnrýna hugsun. 

Starfsfólk 
 Útvega góða leiðbeinendur. 

 Fjölbreyttur starfsmannahópur; listamenn, íþróttafólk, tómstundafræðingar, vísindamen, 

tæknitröll og ólíkur uppruni starfsfólk. 

 Formlegt/formgert samstarf við listamenn/nema/háskólasamfélag: Samstarfs- og 

þjónustusamningar (t.d. stöðugildi söngfugla sem fara á milli staða, nota Siglunes meira, 

meira samstarf við lúðrasveitir, vísindasmiðjur o.fl. 

 Starfsfólk sé opið, fordómalaust, hvetji og gefi svigrúm fyrir mistök. Gefa unglingum og 

starfsfólki ábyrgð og verkefni. 

 Nýta mannauðinn til nýsköpunar í starfi þvert á borgina. Búa til einhvers konar banka með 

menntun og/eða reynslu starfsfólksins, vera með gott upplýsingaflæði á milli starfsstaða, 

menntað starfsfólk, vant skipulögðu starfi (fagfólk). 

 Nýta sköpunarhæfileika starfsfólks milli starfsstöðva. 

 Fjölbreyttur starfsmannahópur og fjölbreytt þekking innan hópsins.  

 Góð laun, ráða inn fjölbreytt starfsfólk, nýta mannauð innan sviðsins, efla samstarf við 

listafólk og tæknifólk. 

 Áhugasamur, frjór og fjölbreyttur starfsmannahóur sem fær  þjálfun við hæfi. 

 Laun, starfsumhverfi, fríðindi fyrir starfsfólk, launuð námsskeið og fræðsla.  

Starfsþróun og endurmenntun 
 Starfsfólk sé hvatt til símenntunar, fá hugmyndir starfsfólks og ungmenna um fræðslu.  

 Starfsfólk fái tækifæri til að sækja námskeið til að efla skapandi hugsun.  

 Þróunarstarf/nýsköpun.  
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 Fræðsla og símenntun fyrir starfsfólk og frelsi til athafna. 

 Tæknivæða starfsfólk, bjóða upp á fjölbreytta fræðslu í skapandi viðfangsefnum, bjóða upp á 

verklega kennslu, aðgerðaráætlun, eftirfylgni og stuðning fyrir starfsfólk. 

Ýmislegt 
 Breyting á kennaranámi og því námi sem snýr að uppeldi barna. 

 Efla kennaramenntun. 

 Breyting á kennsluaðferðum „í námskrá“. Jafnvel vera með „hugmyndabanka“ í 

lífsleiknitímum. 

 Þrepaskipt námsefni svo að nemendur sem eru á mismunandi stað í náminu geta tekið þátt 

og verið virkir. Prufukeyra þessa aðferð og fá að sjá hvort hún hvetur meira til skapandi 

hugsunar. Hvetja kennara til að taka að sér þessa að aðferð. 

 Kenna gagnrýna hugsun, leyfa þeim að gera mistök og bæta sig.  

 Vera meðvituð um kosti og galla tækninnar. 

 Breyta endurgjöf og einkunnum, láta krakkana fara yfir verkefni með kennara þar sem farið 

er yfir kosti og galla , leyfa þeim að breyta og bæta. 

 Skapa vinnuumhverfi án hafta. 

 Fræði: Grunn þekking í fræðum og listum.   

 Nota öll sambönd sem maður hefur í nærumhverfinu, s.s. íþróttahús, bókasöfn o.fl. 

 Fjölbreytt þekking og aðferðir við innlagningu (geta til að kenna skapandi hugsun). 


