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

sköpun 

 

Stefna 
 Aukin áhersla á sköpun og verklegar greinar og viðurkenna til jafns við bóklegar greinar. 

 Skólastarfið taki mið af nýrri aðalnámskrá.  

 Fjölbreyttir kennsluhættir sem byggja m.a. á lausnaleit og nýsköpun. 

Kennsluhættir 

Kennsluhættir þurfa að vera fjölbreyttir 

 Nemendur geti farið eigin leiðir og engin ein leið sé réttari ef nemandinn getur rökstutt hana. 

Nemandi þarf að kunna að leita sér upplýsinga á ýmsum stöðum. Til dæmis á netinu, finna 

staði og leiðir. Nemendur geti skapað óhræddir í hvaða námsgrein sem er. Leyfa þeim að 

prófa sig áfram og þeir þori að fara sínar leiðir. 

 Fjölbreytni inn í kennslustofum, þegar verið er að leggja inn og vinna með námsefni þá þurfa 

börnin fjölbreytileika í starfi ... ekki nóg að klippa og líma heldur þarf fjölbreyttar aðferðir, s.s 

leikræna tjáningu. 

 Fjölbreyttir kennsluhættir: Stuðla að frumkvæði nemenda og virkja ímyndunarafl. 

Samvinnunám - meiri samvinna milli nemenda. 

 Að auka hópavinnu og að auka ábyrgð með því að passa upp á að gefa öllum kost á að vera 

leiðtogar í sínum hóp. 

 Kenna þeim  að vinna saman í hóp og taka tillit til hvers annars, vinnurýmið þarf að bjóða upp 

á samvinnunám. 

 Vinna meira þvert á árganga. 

Sveigjanleiki - opnara nám og mismunandi leiðir að námi eftir þörfum nemenda. 

 Starfs- og kennsluhættir þurfa að vera sveigjanlegir þar sem kennari er styðjandi og 

leiðbeinandi en ekki stýrandi, þannig að allir nemendur fái tækifæri til að leyfa sínum 

hugmyndum að blómstra. 

 Kerfisbreytingar. Losna við hefðbundna stundaskrá og fá rými til að móta eigin efnistök. 

Stundaskra flæðandi – opnari stundatöflu. 

Aukið val 

 Nemendur hafi val um fjölbreytt verkefni. 

 Aukið val í skapandi greinum.  

 Leggja áherslu á valfög fyrr.  

 Fleiri valgreinar og valgreinar verði stærri hluti af námi. 

 Skoða val á mætingu - val nemenda um hvenær þeir mæta innan ákveðins ramma. Allir fara í 

grunnnám og dýpka sitt nám í grunnskóla eftir þörfum og áhugasviði. Ávinningur af því væri: 

Glaðari nemendur, áhugasamari nemendur, glaðari og ábyrgari foreldrar, nemendur tilbúnari 

í framhaldsnám þar sem þeir halda áfram á sömu braut.  

 Auka val nemenda á eigin námsleið. Nemendur velji hvaða leið þeir fara með aðstoð foreldra.  

 Valsvæði. 
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 Auka val nemenda frá upphafi skólagöngu og gefa þeim meira tækifæri til að takast á við 

merkingarbær viðfangsefni. Aukið val fyrir yngsta- og miðstig í list- og verkgreinum. Aukin 

sérhæfing á unglingastigi. 

 Nemendur fái aukið val um námsefni og framsetningu þess. 

 Aukið val um leiðir til að ná hæfniviðmiðum. 

 Möguleiki á mismunandi útfærslu á sama efni (verkefnalausnum/lausnaleiðir). Gefa 

nemendum svigrúm til að vinna og skila verkefnum á fjölbreyttan hátt. 

 Meira frelsi í verkefnavali. Ekki niðurnjörfuð verkefni þar sem sama á yfir alla að ganga. 

 Boðið verði upp á val á yngsta- og miðstigi, líkt og á unglingastigi. Það getur verið yfir ákveðið 

tímabil, t.d. í einn mánuð á ári. Sérhæfing á unglingastigi felst í því að bjóða upp á verknám til 

þess að víkka sjóndeildarhring nemenda. 

Samþætting – þemanám – heildstæð verkefni 

 Meiri möguleiki á samþættingu námsgreina – könnunarnám - projectvinna. Þemavinna fái 

meira vægi. 

 Samþætta listgreinar og aðrar námsgreinar, þáttur í vali á námsleið.  

 Þemakennsla, val á skilaverkefnum.  

 Þematengt nám, samþætting námsgreina án þess að hver um sig tapi á samþættingunni. 

Sveigjanleg dagskipun (matartími/hamlar sveigjanleika). 

 Í þemum er auðveldara að samþætta greinar og hafa fjölbreyttari kennsluhætti og meiri 

tengsl við listgreinar. 

 Skapandi kennsla, hlutverkakennsla, t.d. vera með ímyndaðar aðstæður, krakkarnir að koma í 

veg fyrir innrás geimvera eða eitthvað slíkt.  

 Ef lagt er í þá vinnu að byggja verkefni á hæfniviðmiðum leiðir það til aukinnar kennslu í 

þemum. Verkefni eins og hanna pizzustað, setja upp ferðaskrifstofu og fleiri samþætt 

verkefni. 

 Flétta list- og verkgreinar, verklega þætti og tækni inn í allar námsgreinar. Til viðbótar við 

hefðbundna list- og verkgreinakennslu. 

 Meiri þemavinna og smiðjur. 

Lýðræðislegri kennsluhættir og vinnubrögð 

 Að vera með nemendaþing eða stórfundi fyrir nemendur á öllum stigum, t.d. einu sinni á önn 

þar sem þau fá að hafa áhrif á skólastarfið. Að bjóða upp á einfalda leið til að koma 

hugmyndum sínum á framfæri þegar svo ber undir, t.d. með hugmyndakassa eða opnum 

hugmyndabanka.  

 Bekkjarfundir. 

 Að efla lýðræði nemenda í skólastarfinu þannig að þeir upplifi það að rödd þeirra skipti máli 

og þeir geti haft áhrif á hlutina. 

Leikræn tjáning og leiklist. 
o Kenna leiklist markvisst og vera með sýningar frá 1. bekk ogu upp úr. Gefa 

hugmyndum vægi.  

o Að gera leiklist að skyldufagi á öllum stigum ásamt öðrum fögum sem efla tjáningu. 

Að skapa fleiri aðstæður þar sem þeir þurfa að koma fram í stórum og litlum hópum. 

o Leiksýning þar sem hver nemandi getur fundið hlutverk við sitt hæfi. Leikur, 

sviðsmynd, búningar ... 
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Ýmsar kennsluaðferðir og leiðir  

 Nýta leikinn sem námsaðferð langt upp fyrir leikskólastigið. 

 Þrautalausnir í öllum fögum. Þar sem nemandi leysir verkefnin á sinn hátt og getur útskýrt 

þær fyrir öðrum.  

 Nemendur þurfa að glíma við krefjandi upplýsingatækniverkefni innan skóla sem utan. 

 Vettvangsnám, ratleikir, strætóleiðir, uppskriftir, fjármálalæsi og almenn tengsl við daglegt 

líf.  

 Að hafa niðurstöður sýnilegar og umbuna fyrir góðar hugmyndir. 

 Leggja áherslu á sjálfstæð vinnubrögð. Rækta sjálfstæði nemenda. Nemendur vinna 

sjálfstætt. 

 Aukin áhersla á nýsköpun þar sem nemendur þróa afurð, t.d. forritun, semja tónlist, búa til 

kvikmyndir, skrifa leikrit, skapa sögu. 

 Kennarar leggi fyrir verkefni þar sem nemendur vinna að lokaafurð undir liðnum nýsköpun í 

opnu verkefni. Greina þörf fyrir afurð og vinna að nýsköpun þar sem kennari styður við 

verkferlið. 

 Samvinna - litlir hópar - einstaklingsvinna 

 Nám við hæfi, fjölbreyttir kennsluhættir, jafningjafræðsla. 

 Verkefnamiðuð kennsla.  

 Smiðjur á eldra stig líka! 

 Umræður / samræður – efla  gagnrýna hugsun – rökhugsun. 

o Umræður þar sem allir ræða saman undir stjórna kennaranna. Kennari spyr opinna 

spurninga. Opnar umræður í öllum námsgreinum hvetja til skapandi hugsunar. 

 Kveikjur, skapandi og ögrandi. 

 Innlifun og tjáning. 

 Rannsóknir 

 Hvetja og efla nemendur að koma fram. 

 Hafa heimspeki í skólanámskrá.  

 Söguaðferðin. 

 Snillingasmiðja. 

 Nemendur fá verkefni í tengslum við daglegt líf. 

 Vinaverkefni. 

 Tengslakannanir. 

 Jafningjafræðsla. 

 Hringekjur.  

 Skapandi smiðjur.  

 Nemendur læri að læra - efla þá sem námsmenn.  

 Tilraunir. 

 Skapandi skrif. 

 Listmálun, myndlist. 

 Tónlist og söngur.  

 Myndbandagerð. 

 Meiri útikennsla og tengsl við nánasta umhverfi, fjölbreytt efni og námsgögn til að vinna með. 

Sveitaferðir. 

 Gestakennarar.  

 Rútur fyrir ferðir á söfn og sýningar. 
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 Skila verlefnum á fjöbreyttari hátt og þá þurfa nemendur greiðan aðgang að tækjum t.d. 

ipad/ tölvur. 

 Sýnilegar afurðir mikilvægar. 

o Vinna saman verk sem eru til sýnis í skólanum. Láta miðstig og unglingastig gera 

verkefni sem þau vinna saman og er til sýnis á ganginum hjá því stigi. 

 Kennsluaðferðir eins og hugstormun, hugtakakort, uppgötvunarnám. 

 Nota mismunandi og fjölbreyttar leiðir til að kynna námsefni fyrir nemendum.  

 Fleiri verklega tíma í stundatöflu og /eða meira samstarf milli bóklegra og verkgreina. 

 Að þjálfa og efla tjáningu þannig að þeir séu tilbúnari til að koma hugmyndum sínum á 

framfæri ásamt því að efla sjálfstraust.   

 Slökun og núvitund. 

 Lífsleiknikennsla, félagsfærnikennsla, fara með nemendur í leikhús, jafningjafræðsla. 

 Fá utanaðkomandi fyrirmyndir sem kynna möguleika sem geta auðgað huga nemenda. 

 Efla tónlistar- og myndlistarkennslu.  

 Vinna meira með hliðsjón af áhugasviðum nemenda og hugmyndaheimi. 

Upplýsingatæknin 

 Aukin tæknikennsla. Upplýsingatækni. Tæknin: Að kennarar taki tæknina með í för, séu á 

tánum hvað varðar framfarir í tækninni. 

 Efla nútímalega UT kennslu og þá möguleika sem þar eru, forritun. 

 Spjaldtölvur og gott aðgengi að neti. 

 Allir kennarar og nemendur hafi spjaldtölvu og góðan aðgang að fjölbreyttum öppum. 

 Betra aðgengi að tækjum. 

Efniviður og bjargir 
 Hafa fjölbreyttan efnivið í boði og aðgengi að fjölbreytttum björgum. 

 Námsgagnabanki með kennsluleiðbeiningum. 

 Meira úrval af námsefni. 

 Fullt af allskonar tækjum – bókvarpi, forritunartæki, tæki til tilrauna / rannsókna –  3D 

græjur. 

 Námsefni eða hugmyndabanki í kringum menntun kennara. 

Skipulag 
 Endurskoða allt skipulag varðandi kennslu, hópa, árganga og starfsfólk.  

 Skoða námskrá. Hópaskiptingu.  

 Einn grunnþáttur á önn tekin fyrir og unnið markmið með þann þátt. 

 Teymi með umsjónarkennara og list- og verkgreinakennurum. 

 Mikilvægt að kennarinn fái tækifæri á að einbeita sér í meira mæli að einni námsgrein í sínum 

árgangi og geta á þann hátt skipt með sér verkefnum og dýpkað kennslu og jafnframt hugað 

betur að skapandi þætti námsins. 

 Samvinna milli skóla svo sérfræðingar nýtist betur – nota kunnáttu allra. 

 Aukinn tími kennara í undirbúningi og námsmati. 

 MMS, Reykjavíkurborg, BSRB, MML og Menntamálaráðuneytið hafi skýrari verkferla. 

 Meiri stuðning inn í bekki. 

 Hætta með umsjónarkennslu.  
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Aðstæður og námsumhverfi 
 Það þarf meira pláss! 

 Skólastofur og umhverfi setja okkur skorður 

 Umhverfið þarf að breytast, t.d. meira pláss svo kennari hafi betra svigrúm til ólíkra 

kennsluhátta. 

 Gefa meiri tíma fyrir þá sem starfa saman, umsjónar- og sérgreinakennara. 

 Bæta vinnusvæði nemenda (með mismunandi aðstöðu). 

 Skapandi námsumhverfi með fjölbreyttum verkfærum. 

 Umhverfi: skapa nærandi umhverfi sem er rólegt og kærlíksríkt, nemendur finni öryggi og hafi 

svigrúm til að gera mistök 

 Gott aðgengi að áhöldum og verkfærum til þess að verkleg kennsla verði markvissari. 

 Hvetjandi og skapandi umhverfi. 

 Nemendur hafi hvetjandi umhverfi og greiðan aðgang að námsgögnum. 

 Skapa frjótt og fjölbreytt umhverfi í hverjum skóla þá mun sköpunargáfan festa rætur, vaxa 

og blómstra. 

 Aðgangur að margskonar tækni og búnaði - 'Makerspace' í hvern skóla 

 Mismunandi aðstaða. Fjölbreytt húsgögn - mismunandi borðalögun og skilrúm. Aðgengi að 

gögnum (tækni og tól). Bæta hljóðvist. 

 Minni nemendahópa, meiri aðstoð – stuðning. 

 Meira fjármagn til efniskaupa. 

 Fleiri 'skiptistundir' í skóla. Kennarar þurfa að geta unnið með færri í hóp innan umsjónahópa. 

Setja fjármagn helgað list- og verkgreinum og auknu vali sem nær niður í aldri. 

 Cosy areas to learn 

 Hafa bókasafn lifandi - betra bókasafn og alltaf aðgengilegt. 

 Kallar á annars konar kennslustofur, þar sem leikjabankar, efnisbankar og fjölbreytt rými 

skapa umgjörðina. 

 Vinnuumhverfið frjálslegt og sveigjanlegt.  

 Nýtt kennslurými sem gerir ráð fyrir litlum starfsstöðvum nemenda. 

 Að geta upp á boðið upp á almennilegan búnað og aðstöðu þar sem þeir geta fengið að leita 

sér upplýsinga eða vinna að sköpun.  

Námsmat 
 Meta nemendur á fleiri sviðum en á þeim bóklegu. 

 Námsmat hamli ekki frjálsri hugsun.  

 Kenna nemendur sjálfsmat og taka ábyrgð á eigin námi með samtali um hæfniviðmiðin, gera 

þau sýnileg og hvetja til gagnrýnnar hugsunar. 

 Leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat til að fá aðra sýn á úrvinnslu verkefna. 

Kennarinn – starfsmennirnir 
 Opið og víðsýnt starfsfólk – tilbúið að breyta til. 

 Efla grasrótina, sjálfstæði kennara - fólkið á gólfinu. Stunda starfendarannsóknir. Valdefla 

kennara í sínu starfi, hlúa að kennurum. Bæta starfsumhverfi og laun i samræmi við ábyrgð. 

 Kennurum gefið raunverulegt svigrúm til þróunarstarfs. Kennsluafsláttur!! 

 Vinna með starfskenningar starfsmanna en þær eru undirstaða þróunar í skólastarfi. 

 Kaupa listamenn á öllum sviðum, einnig vísindamenn og iðnaðarmenn. 

 Fjölga list- og verkgreinakennurum um helming! 
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 Fjármagn og forgangsröðun: Þörf er á fleira starfsfólki inn í skólana svo hægt sé að vinna 

þverfaglegra starf.  

 Meiri samvinna kennara. Teymisvinna 

 Hafa starfsfólk sem framfylgir verkefnum sem kennarar stýra til þess að nemendur fái 

innblástur og andrými í litlum hópum. 

 Sjálfstæði kennara í starfi og tími til samvinnu og samræðu og fræðsla. 

 Samstarf á milli list- og verkgreina annars vegar og bekkjarkennsla til að styðja við.  

 Fleiri starfsstéttir inn í skólana. Ráða sérfræðinga 

 Handleiðsla fyrir starfsfólk á mismunandi sviðum t.d. til að takast á við krefjandi 

vinnuumhverfi. 

 Fleira starfsfólk, sérfræðinga, nýbúakennara, móðurmálskennara, sérkennara. Fá ráðgjafa í 

nýbúakennslu. 

 Við þurfum umræðu. Hver kennari má ekki loka sig af. Það þarf góða samvinnu, gott flæði. 

Gefa meiri tíma í undirbúningsvinnu! Vinna saman að undirbúningsvinnu, að kennararnir geti 

komið sínum hugmyndum áfram ef vel gengur.  

 Sýna kennurum virðingu og traust í verki. Afnema bindingu á vinnustað og tryggja betri laun. 

Minnka kennsluskyldu, sköpun þarf rými. Þannig nást markvissari skapandi samvinnuverkefni. 

Styrkja jákvætt umtal um skóla.  

 Fjölga faglærðu fólki, ekki einungis kennaramenntuðum heldur líka þroskaþjálfum, 

leiklistarfólki og sálfræðingum. 

 Meiri tími í undirbúning fyrir kennara. 

 Fleiri verkmenntakennara. 

 Fleiri aðila hinna skapandi greina til samstarfs ínn í skólana, heimilin, listafólk, heimspekinga. 

Vinnubrögð og áherslur 
 Einstaklingsmiðað nám. 

 Hugrekki til þess að leyfa flæði að eiga sér stað án þess að missa tökin á námsmatinu. Leyfa 

sér að gera tilraunir. 

 Kenna markvisst samvinnu og að virða skoðanir annarra. .  

 Nemendur þurfa að fá svigrúm til að hugsa um verkefni og finna eigin lausnir. Kennarar þurfa 

að hafa þolinmæði og þekkingu á sköpunarferlinu og því sem þarf að gera. Verkefni sem 

nemendur þurfa að rannsaka hvetji til skapandi hugsunar. 

 Svo kennari geti hannað skapandi verkefni í samvinnu við aðra kennara sem leiðir vonandi til 

samþættingar námsefnis sem leiðir til annarrar nálgunar sem leiðir vonandi til þess að 

nemendur fái áhuga. 

 Engin líti á nemendur sína sem fasta stærð = hugarfar. 

 Ákveðin samfélagsleg grunngildi þurfa að vera (heimili og skóli). Að nemendur tileinki sér 

virðingu gagnvart öðrum. Nemendur eigi góð samskipti við aðra. 

 Stytta kennslulotur, gefa nemendum færi á að slaka á og hugsa um námsefni, hvíla hugann og 

fá nýjar hugmyndir. 

 Kennari þarf að hafa upplifað á eigin skinni skapandi ástand til að skilja sköpun.  

 Nemendur vinna verkefni þar sem handverk og hugvit eru sameinuð.  

 Nemendur a) sjái tilgang b) geti sett sig í spor annarra og c) finni nýjar leiðir. 

 Það þarf að huga að því að kennslan verði ekki bara agnarsmár hluti af öllu (of miklar 

umbúðir í gangi). Það þarf einnig samræmi og auka miðlun upplýsinga á marga mismunandi 

vegu, gefa meiri tíma í undirbúning og úrvinnslu.  
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 Leyfa nemendum að vinna sínum forsendum. 

 Virða skoðanir annarra, læri gagnrýna hugsun. Nemendur fái að uppgötva hæfileika sína og 

styrkleika í námi. 

 Leyfa mismunandi styrkleikum að njóta sín. 

 Einn grunnþáttur á önn tekinn fyrir og unnið markvisst með þann þátt. Kennari er til staðar til 

að ræða um lausnir við nemendur. 

 Umburðarlyndi. 

 Bjóða nemendum upp á skapandi leiðir til lausna. 

 Að verkefnin séu hönnuð þannig að þau gefi nemendum lausan tauminn. Að ímyndunarafl og 

sköpun fái að njóta sín. 

 Nemendur þurfa að redda sér, þjálfun í að afla sér upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum t.d. 

samtölum, fjölmiðlum og vettvangsnámi 

 Að nemendur fái þau skilaboð að það sé allt gerlegt. 

 Auka gæði og minnka yfirferð á námsefni. 

 Rými og leyfi fyrir skapandi hugsun fyrir nemendur kennara og stjórnendur. 

 Meiri jákvæðni og hvatning og auka sjálfstæði og áhuga. 

 Það á gera meira að því að sýna fjölbreyttar útfærslur verkefna. 

 Vinna út frá hæfileikum hvers og eins. Veita nemendum frelsi til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og fara eigin leiðir. 

 Nemendur þurfa að læra að lesa í listir og koma þarf þeim inn í allt nám.   

 Opnara kerfi með opnum samskiptum og fjölbreyttari samskiptaleiðum. 

 Opnari og fjölbreyttari lausnaleiðir/ vera sýnileg. 

 Finna út styrkleika hvers og eins.  

 Kennarar og nemendur þurfa að hafa ákveðið þor til að stíga út fyrir rammann og koma 

sínum hugmyndum á framfæri. Það skiptir máli að kennari skapi þær aðstæður að leyfilegt og 

eðlilegt sé að mistakast.  

 Kennarar þurfa að vera óhræddir við að gera mistök. Æfingin skapar meistarann. Það á bæði 

við kennara og nemendur. 

 Sveigjanlegt skipulag á stundaskrá – meiri sveigjanleiki. 

 Vinna út frá hæfileikum hvers og eins. Veita nemendum frelsi til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og fara eigin leiðir. 

 Hvatning til skapandi hugsunar kemur frá kennaranum. 

 Taka meira tillit til ólíkra þarfa. 

 Við innlögn verkefna í skapandi starfi er mikilvægt að virkja hugmyndaflug nemenda. 

 Víðsýni og virðing: Kennari sé með opinn huga og sýni nemendum þá virðingu að gagnrýna 

ekki þá tjáningu sem kemur í gegnum sköpun. 

 Hvetja nemendur til að sýna frumkvæði. 

 Að hlúa að og gefa tíma/eftirfylgni 

 Hvetja og styðja nemendur.   

 Samvinna með margbreytilegum námshópum og námsmati. 

 Skapa þannig aðstæður í kennslunni að þau geti nýtt hæfileika sína. 

 Auka sjálfstæði nemenda og tækifæri til skapandi vinnu og verkefna í skólum.  

 Allir þurfa að fá að vinna samkvæmt sínum þroska. Nemendur eru hvattir til að nýta þær 

lausnaleiðir sem þeir skilja. 
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 Víðsýni og virðing: Kennari sé með opin huga og sýni nemendum þá virðingu að gagnrýna 

ekki þá tjáningu sem kemur í gegnum sköpun. 

 Kenna nemendum betri umgengni. 

 Kennsluþættirnir þurfa að vera einfaldar svo þau ráði við verkefnið og fai tækifæri á sinum 

forsendum og allir nái að blómstra. 

 Stigskiptur stuðningur og kenna þeim að nota verkfærin þannig að þau geti notað þau á 

skapandi hátt. 

 Hugarfar vaxtar: Að allar hugmyndir séu boðnar velkomnar og börn þori að segja skoðun sína. 

 Að hvetja til og kenna þeim að leita sér sjálf upplýsinga á sem fjölbreyttastan máta og þannig 

veita þeim innblástur af nýjum hugmyndum og aukið sjálfstæði.  

 Verkefni sem miða að því að fá nemendur til að virkja ímyndunaraflið og koma afrakstrinum 

frá sér.  

 Valdefling nemenda - lýðræði, tjáning, 

 Kennsluhættirninr þurfa að vera einfaldir svo þau ráði við verkefnið og fái tækifæri á sínum 

forsendum og allir nái að blómstra. 

 Ábyrgð: Sköpun og gagnrýn hugsun haldast í hendur. Mikilvægt er að kenna nemendum að 

bera ábyrgð á eigin námi til þess að geta verið skapandi. 

 Hvetjandi og ögrandi kennarar sem eru óhræddir við að hugsa/fara út fyrir kassann og gera 

mistök. 

 Engin landamæri þannig að styrkleikar einstaklinga komi saman í samþættum heildstæðum 

verkefnum. 

 Ýta undir þor nemenda (án þes að nemendur hafi áhygggjur af námsmati.). 

 Að auka virðingu fyrir eigin verkum. 

 Að hvetja til og þjálfa enn betur gagnrýna hugsun. Að heimurinn sé ekki svarthvítur heldur í 

öllum regnbogans litum.  

 Kennsla sem miðar að því að losa nemendur úr viðjum bóklegrar hneigðar.  

 Verkefnaramminn: Að nemendur fái allir tækifæri til sköpunar. Veita nemendum innblástur 

og andrými í litlum hópum. 

 Öll hugsun byggir á þekkingu og án hennar verður engin skapandi hugsun. 

 Skapandi hugsun verði sýnileg í öllu námi, námsumhverfi og námsmati. 

 Skapa umgjörð sem gerir landamæri óþörf. 

 Hvað er skapandi hugsun? Skýrari viðmið. 

 Ekki troða öllu inn í einhver kerfi, náttúruleg box, en stundum á það rétt á sér. Athugunarvert 

námsmat í 10. bekk. 

 Nemendur komi með hugmyndir að bættri umgengni. 

 Snemmtæk íhlutun í upphafi skólagöngu.  

Endurmenntun og starfsþróun 
 Endurmenntun  kennara aukist og verði markvissari. 

 Endurmenntun starfsfólks er lykillinn. 

 Veita kennurum svigrúm til endurmenntunar til að hafa þessa hugsun á færi sínu (hvort 

tveggja útfærslu og leiðbeiningar). 

 Endurmenntun starfsfólks, kennsla í fjölbreyttum kennsluháttum með áherslu á sköpun. 

 Kennarar þyrftu að komast í námsleyfi reglulega. Gera það að skyldu jafnvel, setja inn í 

samninga. 

 Vanda símenntun.  
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 Rannsóknir í námi nemenda. 

 Að símenntun taki mið af skapandi hugsun. 

 Menntabúðir innan hverfa sem leiddar eru af kennurum á jafningjagrunni með stuðningi 

sérfræðinga.  

 Námskeið kennara: Tima til að vinna úr því efni sem kemur úr námskeiðum tíma til 

ígrundunar. 

 Auka almenna færni kennara til þess að vinna með skapandi kennsluhætti og vaxandi 

hugarfar 

 Auðveldara aðgengi að fræðslu erlendis. 

 Heimspeki með börnum, heildstætt námsefni. 

 Innleiða nýsköpunarkennslu í alla skóla. Setja fé í að endurmennta kennara til starfans. Auk 

endurmenntunar almennra kennara í skapandi greinum og starfsháttum lista. 

 Heimsækja skóla og sjá hvað er þar að gerast. 

 Símenntun kennara þarf að taka meira mið af þörfum nútímans, t.d. hvernig við spyrjum 

spurninga og verðum ekki of stýrandi. 

 Frumkvæði kennara eflum við með hugarflugi, samstarfi og jákvæðni fyrir breytingum. 

Ýmislegt 
 Að nemendinn hafi vald á orðaforða og hugtökum skapandi greina. 

 Starfsnám fyrr til að víkka sjóndeildarhring nemenda. 

 Hugmyndabanki líkt og Twinkl sem er með ótal hugmyndir, verkefni o.fl.  

 Útbúa fleiri verkefni þannig að þau séu meira fyrir hópa. Hafa fjölbreytni í skiptingunum. 

Auka svigrúm í kennslu til að geta boðið upp á hópaverkefni, t.d. í stærðfræði. Minnka 

kapphlaupið við að komast yfir allt efnið. Að minnka hópana í listgreinunum þannig að hægt 

sé að fara dýpra í efnið, s.s. í leiklist eða tónmennt. Allir kennarar þurfa að vera opnir fyrir 

breytilegum starfsháttum og þátttöku sinnar og nemenda sinna í skapandi verkefnum. 

 Að yfirvöld hætti að segja skólunum fyrir verkum og gefi fjármagn og tíma, og skapi þeim 

aðstæður til að vinna að sinni skólastefnu og skólaþróun. 

 Í list- og verkgreinum þarf nemendandinn að hafa ákveðna verkkunnáttu. 

 Gera foreldra ábyrga fyrir menntun barna sinna.  

 Minnka notkun námsbóka. Kenna út frá markmiðum og leyfa nemendum að taka þátt í 

mótun námsins og námsefnis, þau skapa verkefni í samvinnu hvert við annað og kennarann. 

 Nemendur læri að tjá sig á skapandi hátt með aukinni áherslu á list- og verkgreinar. 

 Vinna að skapandi verkefnum til að ýta undir sjálfstæði og sjálfstraust nemenda. 

 


