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Ágrip 

Í þessari ritgerð er beitt nýstárlegri aðferð við að svara spurningunni: Hvað getur 

virk ímyndun einstaklings kennt okkur um skapandi hugsun í verkefnastjórnun? 

Aðferðin byggir á skapandi hugsun og sjálfsskoðun og aðferð svissneska 

sálgreinisins Carls Gustavs Jung um „virka ímyndun”. Einnig er gerð tilraun til að 

upplifa „flæði”, samkvæmt kenningum Mihaly Csikszentmihaly. Aðferðin er tvinnuð 

saman við skrif fræðimanna um efnið. Niðurstaðan er að auka þurfi vægi skapandi 

hugsunar í verkefnastjórnun og að skapandi hugsun og verkefnastjórnun bæti hver 

aðra upp. Aðferð virkrar ímyndunar er leið til sjálfsskilnings og skilnings á 

viðfangsefninu. 

 

1. Inngangur 

Breytingar eru eðlilegur hluti af lífinu og verkefnastjórnun snýst um að koma á 

breytingum. Breytingar geta krafist þess að hugsað sé með óhefðbundnum hætti — 

eða „út fyrir kassann”, „horft út fyrir rammann” eða „út fyrir þægindahringinn” — í 

leit að skapandi lausnum. Þessi ritgerð fjallar um eina slíka aðferð og skoðar á 

persónubundinn hátt tengslin á milli skapandi hugsunar einstaklingsins og faglegar 

verkefnastjórnunar. Aðferðin sem sótt er í smiðju svissneska sálgreinisins Carls 

Jung kallast „virk ímyndun” og er henni beitt til að svara rannsóknarspurningunni, 

sem er: Hvað getur virk ímyndun einstaklings kennt manni um skapandi hugsun í 

verkefnastjórnun? 

 

Skapandi hugsun verður hér skilgreind sem hæfileikinn til að skapa það sem er nýtt 

og gagnlegt. Hún byggir á samvirkni rökhugsunar og innsæis og er bæði heildræn 

og greinandi. Skapandi einstaklingar eru skilgreindir sem þeir einstaklingar sem eru 

hugmyndaríkir og afkastamiklir en skila jafnframt árangri. 

 

Verkefnastjórnun er sambærileg við aðra stjórnun, nema hvað sérstaða hennar felst 

fyrst og fremst í skýru upphafi og skilgreindum endi verkefna. Verkefnastjórnun 

byggist á aðferðum til að stýra verkefnum. Í því felst að hafa yfirsýn sem fæst með 

greiningum, að ákveða verkferla til að vinna eftir og að halda áætlanir og ljúka 

verkefni með sómasamlegum hætti. Hlutverk verkefnastjóra er umfangsmikið. 

Hann þarf að halda utanum flókin verkefni og til þess þarf hann að vera mjög fær í 

mannlegum samskiptum. Verkefnastjóri þarf að vera gæddur leiðtogahæfileikum til 

að hrífa með sér samstarfsfólk og hagsmunaaðila og hann þarf að hafa jákvæð áhrif 

á umhverfi sitt til að tryggja framgang verkefnis. Sem leiðtogi þarf hann að búa yfir 

sjálfsþekkingu, skýrri sýn og skapandi hugsun til að ná utanum flókið og krefjandi 

hlutverk sitt. 

 

Við tilraun til að svara rannsóknarspurningunni er beitt nýstárlegri aðferð sem 

byggir á skapandi hugsun og sjálfsskoðun og aðferð Carls Gustavs Jung um „virka 

ímyndun”. Einnig er gerð tilraun til að upplifa „flæði” samkvæmt kenningum Mihaly 

Csikszentmihaly. Rannsóknin felst einnig í gagnaleit með því að skoða það sem 
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skrifað hefur verið um mikilvægi skapandi hugsunar í verkefnastjórnun og bera það 

saman við eigin hugmyndir um skapandi hugsun. 

Aðferðin við að skoða eigin hug felst í tilraun til að setjast niður í áreitislausu 

umhverfi og skrifa allt það sem kemur upp í hugann um skapandi hugsun og 

verkefnastjórnun. Þessi rannsókn átti sér stað í nokkra daga og afraksturinn var 

texti sem var flokkaður og greindur á frumlegan hátt. Sú vinna skilaði bæði 

skilningi á aðferðinni og skerpti á eigin hugmyndum um skapandi hugsun og 

verkefnastjórnun. 

Gögnin sem fengust með þessari aðferð voru síðan tengd við önnur gögn sem fjalla 

um skapandi hugsun, mikilvægi leiðtogans, örvun á skapandi hugsun, aðferðir, 

hugmyndir og verkefnastjórnun. Að lokum eru niðurstöður aðferðarinnar túlkaðar. 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur  

Margt hefur verið rætt og ritað um mikilvægi skapandi hugsunar í stjórnun 

fyrirtækja og skipulagsheilda. Áhersla í þessum skrifum er á mikilvægi breyttrar 

hugsunar í stjórnun, á mikilvægi skapandi hugsunar, á teymisvinnu og á mikilvægi 

leiðtogans til að koma á breytingum.  

Lítið hefur hins vegar verið skrifað um skapandi hugsun og verkefnastjórnun beint 

en Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason hugmyndafræðingar og stjórnendur 

MPM-námsins á Íslandi hafa bæði skrifað greinar um verkefnastjórnun og gefið út 

bækur um leiðtogafærni, samskiptafærni, stefnumótunarfærni og skipulagsfærni. Í 

Bók þeirra Leiðtogafærni sjálfsskilningur þroski og þróun er meðal annars fjallað um 

leiðtogann, skapandi hugsun og aðferðir til að örva hana. Grein eftir þá sem birtist í 

Project Management Journal fjallar um þekkingu og færni í verkefnastjórnun. Þeir 

leggja einnig áherslu á að breytinga sé þörf og segja verkefnastjórnun hafa lagt 

megin áherslu á tæknilega færni, sem felist í áætlunum og framkvæmdum en nú sé 

horft í síauknum mæli á huglæga þætti sem felast í leiðtogafærni, hópefli, 

samskiptum, menningu og siðferði (Ingason og Jónasson, 2009, bls. 59).  

Hugtakalykill verkefnastjórnunar er alþjóðlegur staðall í verkefnastjórnun. Hann á 

að tryggja samræmingu, alþjóðlegar skilgreiningar og skilning á hugtökum 

verkefnastjórnunar. Hugtakalykllinn er settur fram í „hæfnisauga“ sem skiptist í 

þrjár víddir sem innihalda 46 þætti; 

 - Tæknivídd með 20 tæknilega þætti varðandi þekkingu og færni í verkefnum, 

meðal annars umfang, tíma, kostnað, aðföng, hagsmunaaðila, áhættu og eftirlit. 

 - Bakgrunnsvídd sem snýr að verkefninu sjálfu, ytra umhverfi, stjórnskipulagi og 

stjórnunarþáttum verkefnis og geymir 11 þætti. 

 - Atferlisvídd inniheldur 15 þætti sem „snúa að hegðun og persónulegu viðmóti 

þeirra sem að verkefnum koma” (Steinunn Huld Atladóttir og Ómar Imsland, 2007, 

bls. 34). Þættir Atferlisvíddar eru: Forysta; skuldbinding og drifkraftur; sjálfsstjórn; 

ákveðni; slökun; opinská umræða; sköpunargáfa; árangursmiðun; skilvirkni; 

samráð; samningaumleitanir; ágreiningur og neyðarástand; áreiðanleiki; gildismat 

og siðareglur. 

Í Hugtakalyklinum segir: „Sköpunargáfa er hæfileikinn til að hugsa og starfa á 

frumlegan og hugmyndaríkan hátt. Verkefnastjórar nýta sköpunargáfu einstaklinga, 

verkhópsins í heild og fyrirtækisins sem þeir starfa hjá til framdráttar fyrir verkefnið” 

(Steinunn Huld Atladóttir og Ómar Imsland, 2007, bls. 34). Þar segir einnig: 

„Sköpunargáfa og frumleg hugsun eru ein af forsendum fyrir árangri verkefnis. 

Sköpunargáfa eflir verkefnastjórann við úrlausn vandamála og er drifkraftur að 

samvinnu hópsins við að þróa frumlega hugmynd í raunhæfa lausn” (Steinunn Huld 

Atladóttir og Ómar Imsland, 2007, bls. 34). Atferlisþættir samkvæmt 

Hugtakalyklinum og æskilegt ferli leggja jafnframt áherslu á jákvæðni og bjartsýni, 

lausnamiðaða og frjóa hugsun, hvatningu gagnvart nýjum hugmyndum, sýn á 

möguleika og skipulag á ferli til að finna skapandi lausn á vandamálum. 

Verkefnastjórinn þarf að vera næmur á tilfinningar annarra og hafa innsæi til að 
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leysa verkefni og treysta samskipti. Hann þarf að hlusta, hugsa skapandi og beita 

eigin innsæi og óhefðbundnum aðferðum og taka hugmyndaríkar ákvarðanir til að 

draga úr áhættu. Hugarflug er eina leiðin sem tilgreind er í Hugtakalyklinum sem 

hugsanlegt ferli til að örva skapandi hugsun. (Steinunn Huld Atladóttir og Ómar 

Imsland, 2007) 

PMBOK er þekkingargrunnur bandaríska verkefnastjórnunarfélagsins og staðall sem 

inniheldur gagnleg dæmi sem nýtast við stýringu verkefna. Samkvæmt PMBOK felst 

sköpunin í verkefnum fyrst og fremst í því að skapa verkefninu umgjörð sem byggir 

á þekktum leiðum. Þar eru tilgreindar aðferðir sem stuðla að skapandi hugsun, til 

dæmis viðtöl, leiddar aðferðir við hópefli eins og hugarflug og hugkortagerð og 

nánari útfærslur á meðferð hugmynda sem fæðast í hugarflugi. Þar er lögð áhersla 

á mikilvægi hópvinnu og hlutverk verkefnastjóra í að skapa umhverfi sem 

auðveldar hana, að hann örvi hópinn sinn til að greina tækifæri og takast á ögrandi 

aðstæður. Hans hlutverk felst einnig í að veita stuðning, gefa endurgjöf tímanlega 

og veita viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Samkvæmt PMBOK er hægt að ná góðu 

hópefli með opnum samskiptum, virðingu, trausti innan hópsins, með því að hvetja 

til sameiginlegra lausna í ágreiningi og ákvarðanatöku. Mannlegu þættirnir eru 

flokkaðir sem mjúku málin þar sem þeir byggja á mannlegum eiginleikum og færni í 

mannlegum samskiptum og eru þess vegna sérstaklega mikilvægir í hópvinnu. 

Áhersla er lögð á skilning á mannlegum eiginleikum, samkennd, hópefli og skapandi 

hugsun. Að stjórna hópi krefst samkvæmt PMBOK fjölþættra eiginleika af 

verkefnastjóra, sérstaklega hvað varðar mannleg samskipti, stjórnun á ágreiningi, 

samningatækni og leiðtogafærni (Project Management Institute, 2008, k. 9).  

Project Leaderskip er bók um leiðtogafærni í verkefnastjórnun. Þar kemur fram að 

verkefnastjórnun sé að færast frá hugmyndum um að verkefnisáætlanir og 

stjórntæki ráði velgengni í verkefnum yfir í mikilvægi þess hvernig stjórnun á fólki 

er framkvæmd. Þessi breyting þýði að færni leiðtogans sé að aukast (Briner, 

Hastings, og Geddes, 1996, bls. ix). Í bókinni kemur fram mikilvægi þess að hafa 

skapandi fólk í teymum, sérstaklega í upphafi verkefna (Briner o.fl., 1996, mynd. 

6.2). Í bókinni kemur fram að samvirkni (e. synergy) í teymisvinnu sé skapandi 

orka (Briner o.fl., 1996, bls. 129) og að skapandi lausn á vanda sé ein af tíu 

gullnum reglum til að ná árangri á fundum (Briner o.fl., 1996, bls. 130). Einnig er 

talað um mikilvægi þess að finna skapandi leiðir til að leysa vandamál (Briner o.fl., 

1996, bls. 130).  

Bókin Leiðtogafœrni: Sjálfsskilningur, þroski og þróun fjallar um mikilvægi 

leiðtogans og þörf fyrir endurnýjun í hugmyndum um leiðtogafærni. Í bókinni 

kemur fram að leiðtogar í stjórnmálum og atvinnulífi hafi gert mistök og þess vegna 

sé þörf á breytingum. Bókin sé hagnýt bæði til vaxtar í starfi og einkalífi. 

Leiðtogafærni inniheldur aðferðir til að efla sig í persónulegri stefnumótun og 

sjálfsþekkingu. Hún fjallar meðal annars um mannlega hegðun, tilfinningar, viðhorf 

og væntingar og í henni eru aðferðir sem hægt er að nýta sér til sjálfseflingar. „Þá 

hvetur lestur bókarinnar vonandi til skapandi og gagnrýninnar hugsunar og veitir 

nokkra innsýn í hagnýtingu sálarfræða” (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2011, bls. 9).  

The Team handbook er uppflettibók með aðferðum og lausnum fyrir teymisvinnu. 

Hún byggir á áratuga reynslu í hópvinnu og ráðgjöf. Í handbókinni er nokkrum 

aðferðum lýst sem hægt að að nota í teymum til að örva skapandi hugsun. Þar 

kemur fram að hugarflug (e. brainstorming) sé ein þekktasta aðferðin í 

verkefnastjórnun. (Scholtes, 1988) 

Þar er lagt til að fundnar séu aðrar leiðir en hugarflug til að örva skapandi hugsun 

vegna þess að hugarflug byggir á þekkingu sem þegar er til staðar og sú aðferð 

getur orðið svo venjubundin að það reynir ekki á eiginlega skapandi hugsun.  Það 

þurfi að reyna á teymið til að eitthvað bitastætt gerist og skapandi hugsun eigi sér 

stað. Í handbókinni er bent á nokkrar aðferðir sem hægt er að nota til að örva 

skapandi hugsun. Hugarskrif (e. brainwriting), að ögra viðmiðum (e. challenge 

assumptions), sex hatta aðferð Bonos (e. six thinking hats) sem er aðferð við að 
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leysa vandamál á skapandi hátt með hlutverkaleik og orðaleikur (e. random word 

technique), þar sem orð eru notuð til að ögra viðtekinni hugsun og til að sjá 

vandamál frá nýju sjónarhorni. Hlutverk leiðtoga er samkvæmt bókinni að nota 

eigið hugmyndaflug og skapa kjöraðstæður fyrir þá vinnu sem á að fara fram, 

aðferðirnar séu tæki til að örva skapandi hugsun en valið á aðferðinni, færnin og 

ábyrgðin sé leiðtogans (Scholtes, 1988, k. 8).  

Andrew DuBrin er höfundur bókarinnar Applying Psychology. Hann er bandarískur 

vinnustaðasálfræðingur og segir skapandi hugsun sé „hæfileikinn til að skapa það 

sem er nýtt og gagnlegt. Nýtt í merkingunni að vera frumlegt og óvænt og gagnlegt 

í merkingunni hugmyndin eða vinnan auki virði” (DuBrin, 2004, bls. 103). DuBrin 

segir að það sé hægt að sjá vitsmunaleg og persónuleg einkenni þeirra einstaklinga 

sem eru skapandi. Þeir líti óhefðbundnum augum á vandamál og hafi áhrif á aðra til 

að gera það líka. Skapandi fólk sé gjarnan fjörugt, gamansamt og ævintýragjarnt. 

Taugafræðilegar og sálfræðilegar rannsóknir sýna að skapandi hugsun krefst 

fjölbreyttrar úrvinnslu hugsana sem er bæði heildræn, gædd innsæi og rúmtaki og 

svo greinandi og rökrænnar skynsemishugsunar. Skapandi hugsun byggir á 

samvirkni rökhugsunar og innsæis (DuBrin, 2004, bls. 53). 

Howard Gardner er bandarískur þróunarsálfræðingur sem setti fram kenningu um 

átta ólík greindarsvið mannsins. Samkvæmt fjölgreindarkenningu hans (e. multiple 

intelligence) eru greindarsviðin:  

- Málgreind, það er hæfileikinn til að tjá sig, skrifa og tala.  

- Rök og stærðfræðigreind sem er hæfileiki til að vinna með tölur.  

- Rýmisgreind er að geta séð hluti fyrir sér og notað ímyndunaraflið til þess. 

- Tónlistargreind byggist á hæfileikanum til að skapa og njóta tónlistar. 

- Hreyfigreind byggir á líkamlegri hreyfingu, hlaupum, dansi eða því að nota 

líkamann til að búa eitthvað til, að byggja.  

- Félagsgreind byggir á færni í samskiptum aðra, samkennd og læsi á tilfinningar 

annarra.  

- Sjálfsþekkingargreind byggir á hæfileikanum til skilnings á eigin tilfinningum og 

hegðun, á friðsæld, sjálfsskoðun og markmiðssetningu.  

- Náttúrugreind sem byggir á tengingu við náttúruna.  

Þessi greindarsvið þroskast á ólíkan hátt en eru samtengd þannig að ef eitt 

greindarsvið þroskast þá þroskast hin samhliða (DuBrin, 2004, bls. 53). 

Elspeth McFadzean, breskur prófessor og ráðgjafi sem hefur rannsakað skapandi 

hugsun í teymum og skrifað um mikilvægi skapandi hugsunar út frá 

stjórnunarlegum áherslum. Hún segir að stjórnendur þurfi að átta sig á mikilvægi 

skapandi hugsunar og viðurkenna að til þess að örva skapandi hugsun þurfi bæði 

tíma og þjálfun. Viðhorf umhverfisins til skapandi hugsunar og þjálfunar hafi mikið 

um það að segja hvernig til tekst. Stjórnskipulag og stjórnendur hafi áhrif á hvernig 

menning þróast og viðhelst í fyrirtækjum og verkefnum. Stefna fyrirtækis gagnvart 

skapandi hugsun þurfi að vera ljós og viðurkenning á mikilvægi verði að liggja fyrir 

á öllum stigum stjórnunar og að skapandi hugsun þurfi að að vera hluti af 

menningu fyrirtækis. McFadzean segir að það þurfi að þjálfa skipulagsheildina í 

skapandi hugsun og að breyta gildandi viðhorfum, það eigi sér stað með 

breytingaferli sem þarfnast eftirfylgni og stuðnings á öllum stigum. Hlutverk 

leiðtoga sé bæði að hvetja og að ýta undir andrúmsloft skapandi hugsunar, teymið 

þurfi að geta treyst því að hugmyndir þess séu virtar, það þurfi að ríkja traust. 

Skapandi hugsun stuðlar að skapandi lausnum og er hluti af menningu í 

fyrirtækjum (McFadzean, 1998, bls. 309). Til að auka skapandi hugsun í 

fyrirtækjum hvort sem er til að örva nýsköpun eða til að gera breytingar þurfa 

stjórnendur að hvetja starfsmenn til að vera meira skapandi. McFadzean flokkar 

aðferðir til að breyta viðhorfum eða viðmiðum í þrjú miserfið stig sem krefjist ólíkra 

aðferða. 
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1. Að viðhalda viðmiðum (paradigm preserving) 

2. Að teygja á viðmiðum (paradigm stretching) 

3. Að brjóta viðmið (paradigm breaking) 

McFadzean leggur til þrjár tegundir af aðferðum til að breyta viðmiðum. Þær byggja 

í fyrsta lagi á huglægri tengingu, í öðru lagi á örvun og hvatningu og í þriðja lagi á 

tjáningu. Aðferðirnar eru fjölbreyttar, allt frá hugarflugi, sem byggir á tengingu og 

er því tilvalið til að viðhalda viðmiðum, til vinnu með myndlíkingar sem krefst 

tjáningar og er því aðferð til að brjóta viðmið (McFadzean, 2000, bls. 62). Aðrar 

aðferðir sem reyni á tjáningu geti verið að sjá fyrir sér (e.visioning) hlutverkaleikir, 

dans söngur og sögur. Hún leggur áherslu á að vel þjálfaða leiðbeinendur þurfi til 

að beita aðferðum sem brjóta viðmið og að þátttakendur þurfi að upplifa umhverfið 

öruggt. Menning í fyrirtækjum sé mikilvægur áhrifavaldur á vilja fólks til þátttöku í 

aðferðum sem teygi á viðmiðum eða brjóti þau. McFadzean leggur einnig áherslu á 

mikilvægi afslappaðs umhverfis sem hvetji til leiks og mikilvægi húmors til að auka 

á skapandi hugsun og segir að bæði Isaac Newton og Albert Einstein hafi trúað því 

að leikur væri skilyrði sköpunar (McFadzean, 1999, bls. 67). 

Teresa M. Amabile er prófessor og forstöðumaður rannsókna við Harward Business 

School. Hún hefur rannsakað skapandi hugsun, skapandi vinnu í teymum og 

hvernig starfsumhverfi hefur áhrif á líðan fólks og árangur þess í starfi. Amabile 

leggur áherslu á mikilvægi þess að elska það sem maður gerir og að gera það sem 

maður elskar og segir skapandi umhverfi hafa úrslitaáhrif á hvort við njótum 

vinnunnar. Hún segir að sköpun verði til við samspil nokkurra þátta sem byggi á 

áhuga (e.interest) þátttökuvilja (e.involving), að verkefni sé spennandi (e.exiting), 

fullnægjandi (e.satisfying) eða persónulega krefjandi (e.personally challenging). 

Amabile tengir þessar kenningar við orð Arthurs Schawlow Nóbelsverðlaunahafa í 

eðlisfræði 1981 þar sem hann segir að ástríða sé mikilvæg og að árangur byggi 

fyrst og fremst á áhugahvöt og forvitni (Amabile, 1997, bls. 39). Amabile segir það 

þó einstaklingsbundið hversu mikill drifkraftur ánægja og ögrun séu. Almenn 

hugmynd varðandi sköpunargáfu sé að sumir séu skapandi en aðrir ekki en 

samkvæmt þroskasálfræði geti allt venjulegt fólk hugsað skapandi, áhugahvöt og 

félagslegt umhverfi hefur áhrif, bæði á gæði og tíðni skapandi hugsunar. Þegar 

sérfræðiþekking á einhverju sviði, færni í að hugsa skapandi og hvatinn til að reyna 

á sig og gera betur, koma saman verður til eitthvað sem hægt er að kalla sköpun. 

Skapandi hugsun er hægt að auka með því að læra og æfa til þess gerða tækni 

(Amabile, 1997, bls. 43). 

Mihaly Csikszentmihaly er ungverskur sálfræðiprófessor. Hann hefur í áratugi 

rannsakað hvað gerir manninn hamingjusaman og komist að þeirri niðurstöðu að 

„flæði” (e. flow) sé það ástand. Hann talar um flæði sem eftirsóknarverðan stað til 

að vera á og rannsakar hvenær í daglegu lífi við erum hamingjusöm og upplifum 

lífið þess virði að því sé lifað. Hann segir að við getum farið inn í eftirsóknarvert 

ástand flæðis þegar við höfum ákveðna færni í því sem við erum að fást við. Þjálfun 

og færni eru forsendur þess að geta unnið tiltekin verk umhugsunarlaust. Flæði er 

tilfinning fyrir tímaleysi sem hægt er að upplifa þegar maður nýtur þess að gera það 

sem maður er góður í og trúir að maður sé að leggja eitthvað af mörkum 

(Csikszentmihalyi, 2004). Flæðisástand skapast þegar við upplifum annars vegar að 

hafa stjórn og hins vegar að verða fyrir krefjandi örvun. Þetta ástand getur skapast 

í vinnu sem við njótum að vinna, þegar ástríða og vilji til að gera sitt besta á sér 

stað og tilfinning er fyrir að leggja sitt af mörkum (Csikszentmihalyi, 2010a). Í 

rannsóknum sínum hefur Csikszentmihaly komist að því að þeir sem upplifa flæði 

hafi sýn, séu einbeittir og hafi skýr markmið, einstaklingurinn er virkilega í 

tengslum við það sem hann er að gera, hann er það áhugasamur að tími verður 

afstæður. Hugmyndafræði flæðis hefur verið innleidd í fyrirtæki og Csikszentmihaly 

nefnir dæmi um fyrirtæki sem hafði verið rekið með tapi um árabil en umbreyting 

hafi orðið eftir tveggja ára vinnu eftir hugmyndafræði um flæði, eftir það var 

fyrirtækið á beinu brautinni. Hann tilgreinir einnig fleiri fyrirtæki sem vinna eftir 

hugmyndafræði um flæði, meðal annars Microsoft (Csikszentmihalyi, 2010b). 
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Csikszentmihaly segir að skapandi fólk sé mjög afkastamikið og skili árangri, hann 

segir jafnframt að rætur hamingjunnar geti verið í vinnunni (Csikszentmihalyi, 
2010b). 

Imaginization er bók eftir Garetht Morgan sem er breskur stjórnunarráðgjafi (e. 

organisational theorist management consultant) og höfundur að hugmyndum um 

notkun á myndlíkingum í breytingastjórnun. Hugmyndir hans byggja á að nota 

myndlíkingar til að örva skapandi hugsun í teymum og vinna þannig að lausnum á 

vandamálum sem verið er að fást við. Myndlíkingar eru notaðar til að greina 

vandamál nota skapandi hugsun til að sjá þau fyrir sér myndrænt. Vinnan felst í að 

einstaklingur eða teymi eru leidd áfram til að myndgera hugsanir sínar og teikna 

táknmynd fyrir sig, annan einstakling, skipulagsheild eða vandamál sem krefjast 

úrlausnar. Að sjá fyrir sér aðstæður, skipulagsheildina eða stöðuna eins og hún er 

og myndgera með táknum af blómum eða dýrum er fyrsta skref. Næsta skref er að 

búa til framtíðarsýn og myndgera hana. Þetta ferli reynir á skapandi hugsun og 

getur tekið verulega á en skilningurinn á að skýrast og möguleikar opnast á að 

takast á við verkefni á nýjan hátt. Mynd getur verið lifandi áminning um ákvarðanir, 

það að túlka mynd krefst úrvinnslu á hugsunum, skýrir þær og framkallar nýjar 

(Morgan, 1997, bls. 86). 

Tim Brown er framkvæmdastjóri hönnunarfyrirtækisins IDEO, fyrirtækis sem hefur 

verið fyrirmynd vegna hönnunarverkefna sinna sem byggja á hönnunarhugsun sem 

er skilgreind þannig að hún byggir á rannsóknum og djúpum skilningi á hönnun, 

hugmyndum og því hvernig skapandi hugsun virkar. Brown talar í fyrirlestri um 

áhrifamikinn og öflugan hlekk sem liggur milli sköpunar og leiks. Hann segir 

fullorðna ekki þora að leika sér, þeir skammist sín fyrir sköpunarverk sín og séu 

hræddir við viðbrögð annarra. Þetta sé ástand sem við ávinnum okkur, því börn séu 

stolt af verkum sínum og óhrædd við að sýna þau öðrum. Að taka áhættu sé 

nátengt þessari áunnu hræðslu sem fullorðnir eru haldnir en börn ekki. Vinsamlegt 

umhverfi er grunnur að leik og hluti af því að geta verið afslappaður og skapandi. 

Mörg þekkt fyrirtæki séu farin að skapa hvetjandi umhverfi til að örva þennan leik 

og hafa tákn í umhverfinu til að minna á leik og hvetja með því til skapandi 

hugsunar (Tim Brown, 2008) 

Carl Stormer er norskur tónlistarmaður og ráðgjafi með reynslu af 

stjórnunarstöðum í fyrirtækjum. Hann notar tónlist til að koma hugmyndum sínum 

um sköpun, hópvinnu, áfalla- og breytingastjórnun og  frumkvöðlafræði á framfæri. 

Stormer er fyrirlesari og hugmyndafræðingur að Jazzcode.
1
 Hann heldur fyrirlestra 

sem byggjast á því að búa til hóp af tónlistarmönnum sem þekkjast ekki og æfa 

ekki saman áður en þeir stíga á svið. Hann útskýrir hvernig þeir ná að spila saman 

með því að hafa þekkingu, færni, virðingu og sameiginlegan skilning. Þeir hlusta 

hver á annan, gefa hver öðrum rými, hvetja án orða, hver og einn með sínum 

aðferðum. Út úr þessari vinnu verður til samhljómur sem byggir á sameiginlegum 

skilningi. Stormer yfirfærir færni hljómsveitarinnar, með dæmum, á nauðsynlega 

samvinnu í teymum. Samvinnan byggist á að hafa bæði skýran ramma og færni 

sem veitir frelsi til sköpunar. Ramminn og þekking innan teymisins er forsenda þess 

að allir geti leikið sér og að það takist að skapa heildstætt verk. (Carl Stormer, 

munnleg heimild, 15 mars 2012). 

 

3. Aðferð 

Aðferðin sem beitt var til að svara spurningunni: Hvað getur virk ímyndun 

einstaklings kennt okkur um skapandi hugsun í verkefnastjórnun er óvenjuleg. 

Aðferðin felur í sér að ferlið að rita þessa ritgerð er tekið sem verkefnastjórnunarleg 

áskorun. Verkefnið er að skrifa grein um verkefnastjórnun og skapandi hugsun. 

Aðferðin byggist annars vegar á akademískum vinnubrögðum við gagnaleit og hins 

                                                
1
 http://www.jazzcode.org/ 
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vegar á „virkri ímyndun” og „flæði” til að leita innávið, skoða eigin huga, skrifa 

niður það sem kemur upp í hugann og túlka það síðan.   

Gagnaleitin fólst í að fara yfir bækur og gögn sem hafa verið notuð við kennslu í 

MPM-náminu og fara yfir PMBOK og Hugtakalykil verkefnastjórnunar til að leita að 

skrifum um skapandi hugsun. Leitað var í gagnasöfnum, að ritrýndum greinum, þar 

sem leitarorðin voru „project management” and „creativity”, verkefnastjórnun og 

skapandi hugsun. Sú leit skilaði litlum sem engum árangri og því var hugtakið 

víkkað og notuð leitarorðin „organisation” and „creativity”, sem á við um stjórnun, 

skipulagsheildir og skapandi hugsun, hugtök sem eiga við um verkefnastjórnun. 

Töluvert hefur verið skrifað um mikilvægi skapandi hugsunar í stjórnunarlegu 

samhengi og úr þeim gögnum sem fundust við leitina var valið efni. 

Hinn hluti rannsóknarinnar er eigindleg og huglæg sjálfsrýni, byggð á aðferð 

svissneska sálgreinisins Carls Gustavs Jung um „virka ímyndun”. Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason (2011, bls. 129) gera grein fyrir þessari aðferð í bók 

sinni Leiðtogafœrni: Sjálfsskilningur, þroski og þróun.  

Hugmyndafræðin byggir á að hugsunin skiptist í yfirhugsun og frumhugsun. 

Yfirhugsunin er marksækin og byggir á viðleitni til að hugsa rökrænt, skipulega, 

gagnrýnið og markvisst. Frumhugsun er frumstæð, órökræn og kaotísk, yfirleitt 

ómeðvituð og goðsagnakennd. Tilgangur þess að beita virkri ímyndun er að þroska 

með sér skapandi hugsun, auka sjálfsskilning og þroska persónuleikann. Markmiðið 

er að vera í dulvitundinni eða frumhugsuninni og veita athygli því sem kemur upp í 

hugann. Þegar eitthvað er gert með hugsunina, í þessu tilfelli að skrifa niður, þá er 

yfirhugsunin virkjuð. Aðferðin byggir á endurtekningu, umhverfi þar sem slökun 

getur átt sér stað og aðstæður eru til að vera í fullri vitund (2011, bls. 131). 

Rannsóknin snerist líka um hvort ég upplifði „flæði” sem er eftirsóknarvert 

hugarástand og tilfinning fyrir hamingju samkvæmt hugmyndum Mihaly 

Csikszentmihaly. Flæði skapast þegar jafnvægi er milli örvunar og  tilfinningar fyrir 

því að hafa stjórn á því sem maður er að gera (Csikszentmihalyi, 2004). 
Mælikvarðinn á upplifun á flæði var, hvort tímaskyn tapaðist og hvort tilfinning væri 

fyrir að það væri virði í vinnunni. Verkefnið var að skrifa grein um skapandi hugsun 

og verkefnastjórnun.  

Þessi hluti aðferðarinnar fólst því að finna tengingu eigin hugmynda við það sem 

aðrir hafa skrifað og flétta það saman.  

Ég settist niður snemma morguns, tryggði ró og kom í veg fyrir truflun með því að 

slökkva á símum og nettengingu tölvunnar sem ég notaði og hófst handa við að 

skrifa allt sem kom upp í huga minn um skapandi hugsun og verkefnastjórnun. Ég 

leiðrétti ekki, las ekki yfir og hélt áfram á meðan ég hélt einbeitingu. Ég skráði 

niður tímann sem ég vann og hvers vegna ég stoppaði. Tilgangurinn var að skoða 

eigin hugmyndir, að sjá hvað fæddist í ferlinu og hvert úthaldið í svona vinnu væri. 

Kostir aðferðarinnar felast í að upplifa aðferðina og vera þar með fær um að leggja 

huglægt mat á hana. Takmörk aðferðarinnar eru að hún er algerlega huglæg og því 

er mælanlegur samanburður ekki fyrir hendi.  

 

4. Niðurstöður 

Afrakstur tilraunarinnar voru 12 skrifaðar blaðsíður af texta. Textinn fjallar um 

skapandi hugsun eins og ég sé hana og upplifi. Þar koma fram hugmyndir mínar um 

mikilvægi skapandi hugsunar, um hver staða hennar sé, hvaða möguleika hún 

gefur, hvaða tækifæri búa í henni og hvað sé hægt að gera til að örva hana. Ég 

skrifaði um við hvaða aðstæður ég upplifi skapandi hugsun og taldi upp aðferðir 

sem ég trúi að örvi skapandi hugsun. Ég skrifaði um sköpun og verkefnastjórnun, 

og möguleika skapandi aðferða fyrir verkefnavinnu. Ég spurði mig hvort 

verkefnastjórnun þarfnaðist skapandi hugsunar, um teymisvinnu og mikilvægi 

leiðtogans í skapandi starfi.  
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Ég var ekki með eiginlegan tímaramma, vildi ekki stjórna of miklu en leyfði vellíðan 

minni í verkefninu ráða ferðinni. Fyrsta morguninn skrifaði ég í klukkutíma.  Ég 

gleymdi tímanum, leið vel að vera að skrifa, fannst aðferðin ögrandi, taldi mig hafa 

tök á því sem ég var að gera og ég trúi því að ég hafi upplifað flæði. Ég naut þess 

að skrifa, orðin ultu fram og hugurinn var bara við hugsunina og skrifin. Næsta törn 

stóð í klukkutíma og ég þurfti að hafa meira fyrir skrifunum, þá var þörf fyrir að 

standa upp stutta stund. Eftir það styttist úthaldið í hálftíma og þrátt fyrir 

hádegishlé, mat og sund sem virkaði endurnærandi þá náðist ekki sama flug og 

flæði í skrifunum. Ég gerði tilraunir til að komast af stað aftur en orkan til að skrifa 

af sama áhuga var ekki lengur fyrir hendi og ekkert annað í stöðunni en að hugleiða, 

lesa og safna gögnum. Næsti dagur byrjaði vel, ég naut skrifanna til að byrja með, 

tók klukkutíma tarnir og stóð upp í stutta stund á milli. Eftir þriggja tíma törn með 

stuttum hléum gekk ekki að fá textann til að flæða. Mér fannst ég vera að 

endurtaka mig og það krafðist fyrirhafnar að halda sér við flæðandi skrif. Þriðja 

daginn gekk ekki að byrja eins og hina dagana, ég reyndi en fannst að ég væri búin 

að skrifa allt sem ég hugsaði. Efasemdir komu upp um að aðferðin skilaði árangri 

og trufluðu einbeitinguna, ég reyndi að skrifa og leita en fann ekki flæðið þann 

daginn. Næstu daga gerði ég tilraunir til að setjast við og sjá hvert úthaldið væri við 

að beita virkri ímyndun. Einbeiting hélst oftast í klukkutíma í einu, niður í 40 

mínútur og suma daga gekk alls ekki að skrifa eftir þessum aðferðum. Morgnarnir 

reyndust besti tíminn fyrir einbeitingu en þó var það ekki algilt.  

Þá daga og þann tíma sem ekki gekk að skrifa hélt ég áfram vinnu við verkefnið, las 

og vann úr hugmyndum og gögnum. Þrátt fyrir efasemdir um aðferðir og eigið vit á 

köflum upplifði ég flesta daga tilfinningu fyrir flæði. Tilfinningu sem ég fann ekki 

síður í úrvinnslu gagna, endurritun, flokkun og lestri. Í þeirri vinnu vissi ég hvert 

verkið var, ég var að vissu leiti að fylla inn í ákveðið form, vinnan var ögrandi en 

var mér að mörgu leiti auðveldara tilfinningalega en skrifin sem höfðu ekki skýran 

ramma. Skrifin komu mér þó af stað í verkefninu sem fram að því hafði bara verið 

huglægt þau skiluðu texta til úrvinnslu og voru skemmtileg reynsla.  

Til að finna út hvaða orð komu oftast upp í hugann við skrifin tók ég textann saman 

í eitt heildarskjal og fann orðin sem ég notaði oft og merkti eftir litum. Algengustu 

orðin voru: „hugsun”, „skapandi”, „örva”, „leið”, „hugmynd”, „aðferð” og 

„verkefnastjórnun”. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá orðin og tíðni þeirra. 

 

● ● ● ● ● ● ● 

hugsun 

hugurinn 

hugarflug 

hug...... 

skapandi 

 skapa 

sköpun 

örva 

örvun 

örv.... 

leið 

leiðtoginn 

...leið... 

hugmynd 

....mynd 

mynd... 

aðferð 

 

 

verkefna 

stjórnun 

 

292 155 70 63 62 29 28 

 

Næstu blaðsíður innihalda allan þann texta sem skrifaður var niður meðan á 

rannsókninni stóð. Tólf blaðsíðum af óreiðukenndum texta var þjappað saman á 

fjórar blaðsíður og þau sjö orð sem komu oftast fyrir í textanum voru síðan lituð 

hvert með sínum lit og gefa heildarmynd af hugsununum sem komu upp í ferlinu. 

Orðin eru síðan grundvöllur að umræðu um skapandi hugsun og verkefnastjórnun.  
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!

05#03#12'kl!08.45.!Skapandi!hugsun!er!í!mínum!huga!víð!og!út!um!allt,!hún!er!óáþreifanleg!og!ekki!auðvelt!að!setja!hana!inn!í!fyrirframgefið!kerfi.!
Skapandi!hugsun!er!ný!fyrir!þeim!sem!hana!hugsa!þó!að!sambærileg!hugsun!hafi!verið!hugsuð!annar!staðar,!sem!er!mjög!líklegt!ef!ekkert!er!nýtt!
undir!sólinni!en!hugsunin!er!ný!eða!óþekkt!þeim!sem!uppgötar!hana.!Skapandi!hugsun!leitar!leiða!til!að!þekkja!eða!finna!nýjar!leiðir,!leiðir!til!
uppgötvunar!á!því!sem!er!nýtt!og!ónotað.!En!kemur!skapandi!hugsun,!af!sjálfu!sér?!Er!hægt!að!ákveða!að!hugsa!skapandi,!er!það!kannski!hamlandi!
og!búið!að!setja!hugsanaflæði!skorður!þegar!búið!er!að!ákveða!fyrirfram!að!nú!eigi!að!hugsa!skapandi.!Við!ákveðnar!aðstæður,!ólíkar!eftir!
einstaklingum!er!hægt!að!búa!til!rými!eða!rúm!til!að!hugsa!skapandi!hugsanir.!Hugsunin!getur!komið!þegar!síst!er!von!á!þegar!maður!dettur!inn!í!
eigin!hugarheim!einn,!jafnvel!innan!um!annað!fólk.!Örvun!skapandi!hugsunar!getur!líka!átt!sér!stað!við!ólíkar!aðstæður!og!á!ótrúlegurstu!stöðum.!
Bæði!þar!sem!maður!er!einn!og!sér!eða!í!samræðum!við!annað!fólk.!Náttúran!er!umhverfi!sem!örvar!skapandi!hugsun,!kannski!vegna!þeirrar!

tilfinningar!fyrir!vídd!sem!hún!er!og!er!sambærileg!tilfinningu!minni!fyrir!skapandi!hugsun!og!þeirri!vídd!sem!hún!er!í!mínum!huga.!Samræður!geta!á!
sama!hátt!örvað!skapandi!!!eru!eins!og!regndropar!sem!aukast!smám!saman!og!ein!hugmynd!kallar!á!áðra!og!svo!koll!af!kolli,!þar!til!allar!litlu!
hugmyndirnar!verða!að!eins!samfelldu!regni!og!búa!þar!með!til!skapandi!flæði!eða!heildar!hugsun.!Skapandi!hugsun!getur!líka!fæðst!þegar!ég!er!ein!
með!sjálfri!mér!gott!að!vera!i!sundi,!enn!og!aftur!að!vera!að!gera!eitthvað,!eða!upplifa!eitthvað!sem!er!gott!líkamlega!en!reynir!mátulega!lítið!á,!er!

nokkurs!konar!rútína!sem!er!tillölulega!áreynslulaus!vegna!vanans!sem!hún!er!orðin!að!í!lífi!mínu.!Hreyfingarnar!eru!gerðar!ómeðvitað!og!þá!fer!
hugurinn!á!flug!og!finnur!lausnir!á!áður!óleystum!“!vandamálum”!eða!eitthvað!kemur!upp!í!hugann!sem!hefur!ekki!verið!þar!áður,!allavega!ekki!
þannig!að!ég!kannist!við!hugsunina!eða!muni!eftir!!að!hafa!hugsað!hana!áður.Núna!er!ég!að!gera!tilraun!til!að!hugsa!skapandi!við!skrif!mín.!Færnin!í!
að!pikka!á!lyklaborðið!er!það!áreynslulítil,!sérstaklega!þegar!markmiðið!er!að!láta!vitleysur!og!stafsetningu!lönd!og!leið!og!leyfa!hugsununum!sem!
upp!koma!að!koma!athugasemdalaust!og!gagnrýnislaust.!Ég!veit!ekki!hvert!þetta!leiðir!mig!en!markmiðið!er!að!láta!flæða!og!vinna!úr!því!síðar,!

ef....Bara!það!að!hugsa!um!síðar,!ekki!núna!stoppaði!aðeins!það!flæði!hugsana!sem!var!komið!af!stað.!Núna!er!megin!markmiðið!í!þessari!vinnu,!
hvað!kemur!síðar!kemur!þá.!Ramminn!er!samt!skýr,!afrakstur,!verkefni,!lokapunktur!og!skil.!En!fyrst!þarf!að!flæða!og!skapandi!hugsun!þarf!að!fá!sitt!
flug!sem!gerist!í!frelsinu!til!að!gera!hvað!það!sem!manni!dettur!í!hug,!eða!setja!niður!hvað!það!sem!kemur!upp!í!hugann.!Hvað!þarf!maðurinn!til!að!
geta!hugsað!skapandi?!Þarf!hann!eitthvað?!Kannski!ekki,!hugsanir!þarfnast!einskis!þær!geta!komið!og!farið,!ekki!endilega!allar!skapandi!og!þó,!að!
ákveða!hvert!maður!ætlar!að!fara!og!hvernig,!hlýtur!að!vera!einhver!vottur!af!skapandi!hugsun,!nema!svo!ólíklega!vilji!til!að!viðkomandi!fari!alltaf!
sömu!leið!á!sama!hátt!og!geri!alla!hluti!eins,!alltaf.!Þá!þarf!líklega!að!vera!til!plan!sem!farið!er!eftir,!sama!hvað.....Ef!svona!hugsun!telst!skapandi!þá!
erum!við!það!öll!meira!og!minna,!en!það!er!kannski!ekki!beint!það!sem!telst!vera!skapandi!hugsun!í!þeim!skilning!sem!ég!fjalla!um!hér.!!Skapandi!
hugsun!sem!ég!fjalla!um!hér!snýr!meira!að!hugsun!sem!er!ekki!bara!hugsun!og!umhugsunalaus!framkvæmd,!eða!öllu!heldur!framkvæmd!sem!er!

gerð!með!hugsun!sem!flokkast!undir!kerfi!sem!búið!að!að!búa!til!og!þarfnast!ekki!umhugsunar.!Skapandi!hugsun!sem!ég!er!að!velta!fyrir!mér!snýst!
um!að!hugsa!ekki!bara!heldur!að!gera!eitthvað!með!hugsanirnar,!færa!þær!í!form!eða!setja!þær!í!kerfi!eða!gera!þær!að!einhverjum!veruleika!sem!
maður!sjálfur!skilur!og!trúlega,!ef!þær!eiga!að!nýtast!þá!þarf!að!setja!þær!í!kerfi!eða!mynd!sem!aðrir!skilja.!Í!þessu!tilfelli!er!það!texti!sem!ég!skil!
kannski,!ætti!að!skilja!en!hvort!aðrir!skilja!er!annað!mál.Tilgangurinn!með!skrifunum!er!ekki!sá!að!setja!fram!hinn!fullkomna!texta!sem!ég!sjálf!skil,!
en!hann!hugsanlega!ýtir!við!nýrri!hugsun!og!ætti!því!að!vera!mér!til!gagns.!Það!er!aðgengilegt!að!halda!utanum!hugsanir!sem!flæða!þegar!maður!er!

með!tæki!eins!og!tölvu!fyrir!framan!sig!og!getur!því!skráð!hugsanirnar!sem!flæða.!Það!er!flóknara!eða!öllu!heldur!öðru!vísi!þegar!maður!er!án!
tækjanna,!hefur!ekki!neitt!til!að!setja!niður!hugsanirnar!til!að!staðfesta!þær!fyrir!sjálfum!sér.!Þá!gæti!hugsanlega!reynt!á!aðra!færni!og!það!er!minnið.!
Ef!það!er!rétt!að!skapandi!hugsun!sé!út!um!allt,!flæðandi!þá!er!spurning!hvort!hún!nýtist!sem!skildi!ef!ekki!er!búið!að!grípa!hana!og!setja!hana!niður!
fyrir!sér!í!einhverri!mynd,!með!texta,!tali,!tákni!eða!mynd.!Hugmyndin!er!hugsanlega!góð!en!hugsanlega!bara!byrjun!á!einhverju,!enn!betra,!ef!áfram!

er!hægt!að!láta!flæða,!Er!skapandi!hugsun!sú!að!breyta!einhverju!sem!maður!sér!í!eitthvað!allt!annað?!Eða!bara!breyta!því!sem!er!gefið,!aðeins!til!
að!fullnægja!þörfinni!fyrir!að!leggja!sitt!af!mörkum!eða!hafa!áhrif.!Hugmynd!mín!þarf!ekki!að!vera!betri!en!það!eykur!vellíðan!að!vera!að!gera!sitt,!að!
setja!sitt!mark!á!það!sem!gert!er,!það!sem!maður!sýslar!eða!tekur!sér!fyrir!hendur.!Maður!er!það!sem!maður!er!og!þeim!mun!nær!eigin!hugsunum!
sem!verkefnin!sem!maður!tekur!sér!fyrir!hendur!eru!þeim!mun!slakari!er!maður!í!því!og!nær!þess!vegna!frekar!að!sleppa!sér!og!vera!í!flæði!skapandi!

hugsunar.!!Að!geta!unnið!verk!!“umhugsunarlaust”!kallar!á!annað!hugsanamynstur!og!möguleika!á!að!hugsa!skapandi,!ef!það!er!viljinn,!eða!þörfin.!
Þörfin!fyrir!að!hugsa!skapandi!er!fyrir!hendi!hjá!mér,!það!er!skemmtilegara!að!vinna!að!nýjum!hlutum,!að!gera!það!sem!er!nýtt,!þá!þarf!maður!að!
reyna!meira!á!hugsunina,!sem!er!í!mótstöðu[andstöðu!við!það!sem!ég!hafði!áður!hugsað!og!snerist!um!að!þegar!maður!vinnur!í!rútínu!þá!væri!meiri!
möguleiki!á!að!hugsa!skapandi.!Áreynslan,!mátuleg!áreynsla!örvar!kannski!líka!skapandi!hugsun,!það!er!að!þurfa!að!hugsa.....eða!kannski!ekki,!

tilfinningin!fyrir!stressi!og!streita!blokkerar!skapandi!hugsun,!það!er!í!slökuninni!sem!skapandi!hugsun!flæðir,!í!sundinu,!í!náttúrunni,!þegar!þú!
spallar!við!vin!sem!þú!treystir.!Þess!vegna!er!andrúmsloft!í!hópi!svo!mikilvæg,!þú!verður!að!treysta!að!hugmyndir!þínar!séu!virtar!að!það!sé!hlustað!
á!þig!til!að!hugsanirnar!flæði!og!þar!með!örvist.!Í!þeirri!slökun!sem!þarf!að!vera!til!staðar!til!að!örva!skapandi!hugsun!fæðast!enn!fleiri!hugmyndir!
eða!öllu!heldur!sátt!við!hugmyndirnar,!í!jákvæðu!andrúmslofti!fæðast!jákvæðar!hugsanir.!Neikvæðar!skapandi!hugsanir!geta!að!samaskapi!fæðst!og!
þrifist! í!neikvæðu!andrúmslofti.!Þar!geta!þær! fengið!næringu!og! lifað! góðu! lífi,!þær!eru!engu!að! síður! skapandi!og! frumlegar!en! jákvæðar!

uppbyggjandi!hugmyndir.!Skapandi!hugsun!sem!er!eftirsóknarverð!er!uppbyggjandi!og!leitar!nýrra!leiða!í!öllum!skilningi.!Hún!er!ekki!alltaf!raunsæ!
eða!raunhæf!en!hún!ýtir!við!og!er!möguleiki!sem!oft!er!vert!að!skoða.!Það!er!stundum!þreytandi!að!vera!fullur!af!hugmyndum!sem!varla!er!hægt!að!
ná!utanum!vegna!fjölda!þeirra!og!vegna!þess!að!ekki!er!hægt!að!setja!þær!niður!til!að!flokka!og!geina!hvað!er!vert!að!skoða!betur!og!hverju!á!að!
hendi!eða!setja!á!hold.Nú!er!ég!búin!að!skrifa!í!klukkutíma!og!ætla!að!taka!tíu!mínútur!í!pásu.!kl!9.45#kl.10![!ég!er!í!raun!að!gera!tilraun!á!sjálfri!mér,!

tilraun!til!að!finna!farveg!fyrri!skapandi!hugsun!á!nýjan!hátt!fyrir!mér.!!Með!þessari!aðferð!finnst!mér!ég!vera!hinum!megin!á!vegasaltinu!við!
verkefnastjórnun,!skapandi!hugsun!öðrum!megin!og!verkefnastjórnun!hinum!megin.!Ég!er!að!byrja!innst!í!mér!og!sjá!hvert!það!leiðir!mig,!sjá!hvað!
kemur!upp!og!hvert!það! fer.!Ég! lagðist!aðeins!niður! í! tíu!mínútna!pásunni!og!hugsanirnar! flugu!og!hugmyndirnar!komu! í!masaavís,! fullt!af!
efasemdum!fylgdu!með,!með!hugsunum!um!að!þetta!væri!nú!of!flókið!og!of!vítt!og!of.....allt!mögulegt.!En!ég!er!að!gera!tilraun!á!sjálfri!mér,!tilraun!

til!að!nota!lyklaborðið!og!tölvuna!til!að!koma!hugsunum!mínum!frá!mér,!næ!ég!að!halda!utanum!þær,!næ!ég!aðkoma!hugsununum!nógu!hratt!frá!
mér,!þar!ræður!að!hluta!til!færni!á!lyklaborðinu,!hversu!hatt!fingurnir!fljúga!og!hversu!auðvelt!er!að!fara!ekki!í!þann!fasa!að!rleiðétta!og!laga!það!
sem!skrifað!hefur!verið,!bara!flæða.!Mér!fannst!hugsanirnar,![!skapandi!hugsun,!hvers!vegna...!nú!er!ég!farin!að!dæma!mig!fyrir!bullið...!Skapandi!
hugsun.!Finn!fyrir!streitunni!og!því!að!hún!stoppar!flæðið,!eru!tímamörkin!kannski!að!trufla,!það!að!ætla!að!skrifa!í!klukkutíma!í!senn!og!taka!þetta!
marga!klukkutíma!í!þessa!vinnu,!sem!er!bara!tilraun!og!skilar!kannski!ekki!neinu...er!það!þess!virði,!er!ekki!eins!gott!að!setjast!niður!og!setja!sig!inn!í!

eitthvað!kerfi,!gera!það!sem!ætlast!er!til,!að!hugsa!um!að!leysa!dæmið!að!skrifa!lokaverkefnið!um!.....!ég!gæti!gert!það,!væri!það!eins!skemmtilegt?!
Væri!það!auðveldara?!Væri!það!byggt!á!mínum!hugsunum?!Er!ég!öðru!vísi!en!aðrir?!Er!einhver!sérstaða!í!hugsunum!mínum?!Ég!hef!þá!trú!að!
skapandi!hugsun!sé!öllum!eiginleg,!við!nýtum!hana!mismikið!og!okkur!er!það!misauðvelt/erfitt!að!tileinka!okkur!hana.!Hvers!vegna!er!skapandi!
hugsun!“nauðsynleg”.!Í!mínum!huga!er!hún!full!af!möguleikum,!möguleikar!eru!tækifæri!hvort!sem!þau!eru!nýtt!eða!ekki.!Ég!held!að!sá!sem!er!

skapandi!þurfi!og!vilji!hafa!áhrif!á!umhverfi!sitt,!hvernig!hann!lifir!og!starfar,!hann!verður!að!finna!að!hann!hafi!eitthvað!fram!að!færa.!Hvað!það!er,!
er!einstaklingsbundið!og!hugsanlegt!að!þjálfa!með!sér!eiginleika!og!aðferðir.!Hvaða!aðferðir!er!hugsanlegt!að!nota!til!að!örva!skapandi!hugsun?!Það!
eru!til!tól!og!tæki!sem!hægt!er!að!nota,!leikur!er!einn!af!þeim,!kannski!er!það!þess!vegna!sem!það!er!svo!gaman!að!leika!sér,!vegna!þess!að!það!
örvar!skapandi!hugsun?!Kannski!er!það!þess!vegna!sem!það!er!svo!skemmtilegt!að!vera!með!kátu!fólki,!það!örvar!skapandi!hugsun,!kannski!er!það!

þess!vegna!sem!er!svo!gaman!að!fylgjast!með!litlum!börnum,!Þetta!ýtir!allt!við!jákvæðum!tilfinningum!og!það!er!eftirsóknarvert.!Það!er!ekki!eins!og!
lausn!á!erfiðum!málum!geti!ekki!verið!skapandi!en!eru!neikvæðni!eða!erfið!verkefni!til!úrlausnar!þá!ekki!vettvangur!skapandi!hugsunar?!Að!horfa!á!
verkefni,! jáfnvel!neikvæð!og!finna!jákvæðan!flöt!á!úrlausn!er!líklegri!til!að!skila!“árangri”!heldur!en!að!horfa!á!!“vandamálið”!það!stórt!eða!
óleysanlegt!að!það!stækki!eða!sé!fast.!Þar!er!ekki!til!staðar!skapandi!hugsun[jákvæð!hugsun.!Nú!til!dæmis!verð!ég!að!taka!mér!tak!og!fullvissa!mig!
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um!að!ég!sé!á!réttri!leið!með!þetta.!Þetta!er!leið!til!að!átta!sig!á!hugsunum!sínum,!að!skrifa,!það!sem!kemur!upp!í!hugann!er!leið!til!að!vita!hvað!
maður!er!að!hugsa,!ekki!satt.Hvað!er!skapandi!hugsun!í!mínum!huga....hverjar!eru!skilgreiningarnar!á!skapandi!hugsun,!þær!eru!til,!fullt!af!þeim.!
Hvort!er!betra!að!safna!saman!því!sem!hefur!verið!skrifað,!leita!og!finna!og!velja!og!greina!eða!horfa!inn!í!eigin!huga!og!átta!sig!á!hvað!ég!er!að!
hugsa!sjálf.!Er!það!einhvers!virði!þegar!hugsað!er!um!skapandi!hugsun!og!verkefnastjórnun?!Samkvæmt!hugmyndum!um!verkefnastjórann!þá!þarf!
hann!að!vera!ákveðnum!eiginleikum!gæddur,!það!sem!ég!les!út!úr!námsefninu!og!fyrirlestrunum!þá!þarf!hann!að!vera!skapandi!og!jákvæður,!
akkúrat!það!sem!ég!var!að!velta!fyrir!mér!hér!á!undan.!En!hann!þarf!að!vera!fleiri!eiginleikum!gæddur!sem!ég!tek!hugsanlega!á!seinna!í!greininni.!Nú!
eru!það!aðferðir!til!að!örva!skapandi!hugsun.!Hugarflug!er!einna!þekktasta!aðferðin!í!verkefnastjórnun!til!að!örva!skapandi!hugsun,!hún!er!markvisst!
notuð!í!ákveðnum!verkefnastjórnunar!kerfum.!Notuð!innan!ákveðins!ramma,!tíma!og!þar!með!kostnaðar,!ef!við!gefum!okkur!að!tími!sé!verðmæti!í!

skilningi!okkar!um!peninga.!Þetta!ætti!kannski!að!koma!seinna.!Mannlegu!þættirnir!fyrst.!Að!skoða!huga!sinn!er!leið!til!að!örva!skapandi!hugsun,!
það!er!hægt!að!gera!það!í!hugleiðslu!og!að!nýta!til!þess!ákveðnar!tæknilegar!aðferðir,!aðferðir!sem!gjarnan!eru!settar!inn!í!ákveðin!kerfi,!tíma!og!
tíðni.!“Best”!ef!hugleitt!er!alla!daga,!alltaf!á!sama!tíma!við!sömu!aðstæður,!með!fæturna!á!jörðinni,!berfættur,!sitjandi!osfrv.!Kerfið!er!til!staðar!og!
væntanlega!hugsað!sem!hjálpartæki!til!að!gera!hugleiðsluna!að!vana.!Þarf!hún!að!vera!vani!til!að!hún!skili!sér?!þarf!hún!að!vera!vani!til!að!hún!sé!

framkvæmd?!Þurfum!við!kerfi!til!að!gera!það!sem!við!viljum!gera!og!er!okkur!fyrir!!“bestu”!?!Það!er!líka!hægt!að!tileinka!sér!leiddar!hugleiðslur,!þar!
sem!hlustað!er!á!orð!einhvers!sem!hefur!búið!til!kerfi!sem!á!að!henta!þeim!sem!vilja!láta!leiða!sig.!Þetta!er!hægt!að!framkvæma!í!einrúmi,!að!vísu!
þarf!tæknin!að!koma!til!hjálpar!til!afspilunar.!Að!vera!í!hópi!er!ein!leið,!þar!sem!hópurinn!gerir!það!sem!leiðbeinandi!leggur!til.!Þar!er!lagt!upp!með!
leið!en!um!allt!þetta!á!við!að!hver!og!einn!leggur!sína!merkingu!í!það!sem!sagt!er!og!skapar!sinn!skilning!þar!með!sjálfur.!Þar!er!vaninn!líka!hluti!af!
kerfi!það!sem!gjarnan!er!lagt!upp!með!á!sama!tima.....!Það!er!líka!hægt!að!örva!skapandi!hugsun!með!aðferðum!sem!byggja!á!leiðsögn!og!viðtölum!

maður!á!mann.!Hugræn!atferlismeðferð!sem!byggir!á!að!sálfræðngur!beitir!ákveðinni!tækni!til!að!fá!skjólstæðing!til!að!greina!hugsanir!sínar!og!setja!
þær!í!farveg.!Það!sama!á!við!um!coaching,!þar!sem!coachinn!hjálpar!skjólstæðingi!sínum!að!finna!út!hvert!hann!sjálfur!vill!fara.!En!í!þessu!aðferðum!
er!þjálfuð!fagmanneskja!að!hjálpa!skjólstæðingi!við!að!forma!skapandi!hugsanir!sínar.!!Samtal!án!þess!að!það!sé!fyrirfram!áætlað!með!fagmanni!
getur!hreyft!við!hugsunum!og!örvað!skapandi!hugsun,!að!tala!við!þann!sem!hefur!aðra!reynslu!og!þekkingu!en!maður!sjálfur.!Það!er!hægt!að!gefa!
sér!að!reynsluheimur!gamals!fólks!og!!lítilla!barna!sé!annar!en!manns!eigin!heimur,!þar!getur!átt!sé!stað!samtal!eða!hlustun!sem!örvar!skapandi!
hugsun,!jákvæðnin!opnar!fyrir!nýtingu!á!hugsuninni!meðan!neikvæðnin!lokar!og!slekkur!á!möguleikanum!á!að!læra!og!nýta.!Nú!er!kl!11!og!ég!kíki!á!
gögn.'kl.!11.11.!Leiðir!til!að!örva!skapandi!hugsun!gætu!verið!fólgnar!í!að!gera!eitthvað!allt!annað!en!maður!er!vanur!að!gera,!eitthvað!sem!er!ólíkt!
því!sem!maður!gerir!daglega!í!vinnu!sinni,!dans!í!flæði!er!ein!leið!til!að!losa!um!hömlur.!Hömlur,!eru!þær!að!stoppa!skapandi!hugsun!þurfum!við!að!

losa!um!þær!til!að!ná!að!hugsa!haftalaust!eða!veita!höftin!öryggi!til!að!að!við!getum!hugsað.!Er!ramminn!nauðsynlegur!til!að!koma!okkur!af!stað,!til!
að!þora,!til!að!geta!byrjað?!Er!ramminn!hækjan!okkar?!Þurfum!við!hækju.!Það!togast!á!núna!að!það!væri!gott!að!hafa!rammann,!kerfið,!vita!hvað!ég!
ætla!að!gera!og!fylla!inni!og!að!finnast!það!heftandi.!Hefur!það!með!traust!á!eigin!hugsunum!að!gera!að!treyst!því!að!hugsanir!mínar!séu!jafn!mikils!
virði!og!hugmyndir!þeirra!sem!hafa!búið!til!kerfi!um!það!hvernig!hlutirnir!eiga!að!vera.!Að!svara!kröfum!sem!gerðar!eru!er!öruggara!en!að!feta!leið!
sem! er! utan! við! rammann.! ! Spurning! hvort!ætti! að! setja! greinina!þannig! upp! að! taka! á!þeim! þáttum! sem! lagt! er! upp!með,! tæki! og! tól!

verkefnastjórnunar!og!skrifa!síðan!skapandi!texta!út!frá!hugarflugi.??Á!sama!hátt!og!samtal!getur!örvað!skapandi!hugsun!þá!getur!það!að!horfa!og!
sjá,!að!upplifa!gert!það!sama.!Leikhús!sem!vekur!upp!spurningar!eða!ýtir!við!hugsunum!á!einn!eða!annan!hátt!örvar!skapandi!hugsun,!maður!leitar!
svara!og!spyr!spurninga,!hugurinn!verður!virkur.!Það!sama!á!við!um!bókmenntir,!lestur!bóka!er!eins!og!að!fara!inn!í!hugarheim!annaran!manneskju,!
maður!les!það!sem!maður!þekkir!ekki,!það!sem!einhver!annar!hefur!skrifað!og!kemst!ekki!hjá!þvi!að!hugsa!sitt.!!Að!skoða!myndlist!getur!á!sama!hátt!

kveikt!á!huga!okkar!hvort!sem!við!skiljum!það!sem!verið!er!að!tjá!eða!ekki,!við!reynum!að!skilja!og!hugsum!okkar!hugsanir!og!búum!til!okkar!eigin!
skilgreiningar!og!skýringar!sem!eru!skapandi!og!ekki!endilega!í!samræmi!við!það!sem!listamaðurinn!vildi!segja!eða!skildi,!skapandi!hugsun!getur!átt!
sér!stað.!Skapandi!hugsun!getur!átt!sér!stað!í!upplifunum!okkar!í!því!sem!aðrir!gera!og!hreyfir!við!hugsunum!okkar.!Skapandi!hugsun!getur!líka!átt!
sér!stað!í!okkar!eigin!gerðum,!þegar!við!framkvæmum!sjálf,!tengjum!okkur!við!náttúruna!og!göngum!á!fjöll,!dönsum!ein!eða!með!öðrum.!Kannski!

eru!meiri!likur!á!að!skapandi!hugsun!eigi!sér!stað!í!frjálsum!dansi,!í!flæðinu!þar!sem!ekki!er!verið!að!vinna!eftir!ákveðnu!kerfi,!dansa!ákveðinn!dans!
sem!einhver!annar!hefur!samið.!Það!getur!verið!gefandi!og!gott,!líkamlega!að!dansa!annara!dans!en!kannski!er!að!hluta!til!aðgreining!á!líkamlegum!
gerðum!og!andlegum,!það!er!gott!að!dansa!gefur!góða!líðan!en!kannski!örvar!það!ekki!sérstaklega!skapandi!hugsun!nema!frelsið!sé!til!staðar,!
kerfinu!sé!sleppt!og!hægt!sé!að!fara!inn!í!sinn!hugarheim.!kl.!11.38!pása[kl.11.48.!Er!skapandi!hugsun!einhvers!virði!í!verkefnastjórnun!eða!truflar!

hún!vinnu!sem!er!unnin!eftir!ákveðnum!ferlum!og!kerfum?!Ekki!kannski!ekki!komið!að!þessu!ennþá?!Hvaða!aðferðir!fleiri!er!hægt!að!nota!til!að!örva!
skapandi!hugsun?!Að!takast!á!við!það!sem!maður!er!ekki!vanur!að!gera?!Á!sama!hátt!og!það!er!“Gott”!að!dansa!í!lok!dags!eða!taka!hraustlega!á!því!
líkamlega!þá!er!hugsanlegt!að!nýta!sér!að!gera!eitthvað!sem!reynir!á!mann,!að!skrifa!að!teikna!að!mála!að!móta!og!nota!efnivið!sem!maður!er!ekki!
vanur!að!nota!til!að!búa!til!eitthvað!nýtt,!fást!við!eitthvað!sem!maður!er!ekki!vanur!að!fást!við!neyðir!til!skapandi!hugsunar!og!!þess!að!finna!leiðir!til!
að!fást!við!það!sem!maður!hefur!í!höndunum!og!að!“gera”.!Allur!efniviður!getur!verið!grunnur!að!skapandi!hugsun!hvort!sem!sá!efniviður!veitir!

frelsi!til!að!gera,!hvað!sem!er!eins!og!málning!og!leir!eða!hvort!hann!lýtur!ákveðnum!lögmálum,!hefur!fast!form!og!er!þar!með!takmarkandi!á!
einhvern!hátt!þá!er!efniviður!í!sjálfu!sér!tækifæri!til!að!finna!nýjar!leiðir,!fyrir!sjálfan!sig,!ekki!endilega!til!að!finna!upp!eitthvað!sem!aldrei!hefur!verið!
gert!eða!til!að!skapa!ódaulegt!listaverk,!miklu!frekar!til!að!örva!skapandi!hugsun!og!gefa!þar!með!möguelika!á!nýju!samhengi!hlutanna!eða!nýjum!
skilningi!og!reynslu!þess!sem!notar.!Það!er!kunn!aðferð!að!nota!skapandi!efnivið!til!að!skerpa!á!hugsunum!og!!til!að!sjá!tilveruna!í!öðru!ljósi.!Að!

myndgera!hugmyndir!sínar!um!skipulagsheild!(Imaginization)!námshópurinn!gerir!sínar!eigin!skipulagsheildir!í!framhaldi!af!lestri!bókarinnar.!Allir!
tóku!þátt,!hver!á!sinn!hátt,!menn!lögðu!mismikið!á!sig,!sumir!unnu!úthugsuð!verkefni!heima!og!aðrir!voru!óöruggir!og!höfðu!enga!trú!á!eigin!getu.!
Óöryggi!var!sýnilega!sterk!tilfinnig!hjá!hluta!hópsins.!En!hvernig!sem!“færnin”!var!til!að!búa!til!verk!var!greinilegt!að!hópurinn!hafði!reynt!á!nýjar!
leiðir!til!að!túlka!það!sem!þau!þekktu!en!þurftu!að!skilgreina!eða!velja.!Spurning!um!að!kanna!hver!líðan!einstaklinga!var!í!raun!og!veru!gagnvart!

þessu!verkefni.!Var!þetta!erfitt,!var!gaman!að!gera!verkið,!að!tala!um!það,!þegar!upp!er!staðið!skilaði!það!einhverju.!Viltu!skrifa!eitthvað!um!
reynsluna,!tilfinninguna.!Skipti!einhverju!máli!fyrir!þig!að!hafa!verkið!þitt!uppi!á!vegg?!Hvernig.!Var!framsetningin!á!verkefninu!áhugaverð,!skipti!hún!
máli?!Spurningalisti!sendur!einhvejum!mánuðum!seinna!eða!talað!við!hluta!hópsins.!Kannski!er!þetta!marktæk!rannsókn,!kannski!er!mín!tilfinning!
gagnvart!verkefninu!ekki!rétt?!Hver!nákvæmlega!var!mín!tilfinning!gagnvart!verkefninu!gagnvart!upplifun!annara!á!verkefninu.!kl!12.19!hádegishlé[
sund.!Hvers!vegna!hugur!og!hönd?!kl.14.12[Markviss!örvun!skapandi!hugsunar,!þegar!meiningin!er!að!hugsa!skapandi.!Það!er!eitthvað!róandi!en!um!

leið!örvandi!við!að!vinna!með!höndunum!að!skapa!að!tengja!hug!og!hönd.!Að!skrifa,!að!teikna,!að!mála!að!lita!að!leira,!að!tjá!í!orðum!og!myndum.!
Við!munum!frekar!það!sem!við!skrifum,!við!munum!líka!frekar!það!sem!við!teiknum,!við!munum!það!sem!við!meðhöndlum!á!einhvern!hátt!og!við!
munum!það!sem!við!gerum!eitthvað!annað!með!en!venjan!er!kl.14.17.!hugleiðsla[kl.15.00[Þarf!eitthvað!meira!til!en!efniviðinn!til!þess!að!sköpunin!
eigi!sér!stað.!?!Vinnumhverfið!getur!verið!hvetjandi!til!sköpunar!og!hvatning!leiðbeinanda!getur!verið!það!líka.!Umhverfi!hefur!áhrif!hvort!sem!er!til!

sköpunar!eða!einhvers!annars!síður!skapandi.!Í!umhverfinu!felst......Það!er!til!listmeðferðarform,!art!therapy!sem!vinnur!markvisst!með!tjáningu!í!
myndum.!Leiðbeinandi!stýrir!ferli!sem!hefst!gjarnan!á!umræðu!sem!leiðir!af!sér!vinnu!skjólstæðingsins!með!pappír!og!liti.!Hann!túlkar!síðan!með!
hvatningu!meðferðaraðilans!það!sem!hann!hefur!búið!til!og!tekist!á!við,!þetta!meðferðarform!er!notað!til!að!vinna!úr!tilfinningum!rétt!eins!og!aðrar!
sálfræðimeðferðir.!Í!raun!eru!myndirnar!sem!unnar!eru!með!þessum!hætti!myndlíkingar!sem!sýna!ekki!með!augljósum!hætti!og!!ótúlkað!það!sem!sá!

sem!gerir!myndirnar!sér.!En!þessi!aðferð!er!viðurkennd!leið!til!úrvinnslu.!kl.15.18!úthaldið!búið[prentaði!út!og!las!grein!1.5!klst.'06#03#12'kl!9.00[
Skapandi!hugsun!leitar!nýrra!leiða!í!aðstæðum!eða!breytir!og!bætir!við!það!sem!áður!hefur!verið!gert.!Þessi!hugsun!er!til!staðar!hjá!skapandi!fólki!og!
hugmyndir!flæða!án!þess!endilega!að!alltaf!sé!farvegur!eða!réttur!tilmi!til!að!nýta!sér!hugsunina.!Lausnaleit!er!ofarlega!í!huga!skapandi!fólks.!Það!er!
ekki!endilega!víst!að!lausnirnar!séu!góðar!og!hugmyndirnar!fljóta!og!eru!ekki!alltaf!raunhæfar.!Þess!vegan!er!gagnlegt!að!setja!saman!hópa!af!fólkið!
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sem!er!bæði!hugsar!á!ólíkan!hátt,!bæði!skapandi!og!greinandi!og!getur!sett!hugsanir!og!hugmyndir!ínn!í!kerfi!og!prófað!þær.!Að!setja!saman,!að!
horfa!út!fyrir!rammann!og!að!fara!út!fyrir!kassann!er!hluti!af!því!sem!kennt!hefur!verið!við!skapandi!hugsun,!að!hugsa!og!gera!hlutina!öðru!vísi!en!
gert!hefur!verið!áður.!Hugsunin!er!til!alls!fyrst,!að!koma!henni!frá!sér!og!að!þeir!sem!taka!við!henni!geri!það!gagnrýnislaust!og!með!opnum!huga!er!
mikilvægt!til!að!sjá!hvort!og!hvað!getur!orðið!úr!hugmynd!sem!fæðist!og!á!eftir!það!þróast.!En!hvers!vegna!skapandi!hugsun!og!hvers!vegna!
skapandi!hugsun!í!verkefnastjórnun?!Verkefnastjórnun!er!fag!sem!byggir!á!skilgreindum!aðferðum!og!kerfum!sem!hægt!er!að!fella!allar!hugsanlegar!
aðstæður!inní,!aðferðir!við!að!greina,!flokka,!prófa!og!reikna!eru!þekktar!og!aðgengilegar!þeim!sem!til!þeirra!þekkja.!Í!verkefnastjórnun!öfugt!við!
skapandi!hugsun!verður!ramminn!til!fyrst,!hann!er!búinn!til!og!hugmynd!sem!á!að!vinna!með!er!er!felld!inn!í!hann,!og!látinn!passa!við!kerfið!sem!er!
búið!að!búa!til.!Heildarmyndin!er!greind!niður!í!hið!smæsta,!umfangið!er!skýrt!og!það!tekið!í!sundur!og!skoðað!frá!öllum!hugsanlegum!hliðum!og!

síðan!sett!saman!í!eina!heildarmynd!aftur!þegar!búið!er!að!sníða!af!því!vankanta!sem!búið!er!að!finna!með!prófunum!og!greiningum.!Hugsunin!er!
að!fella!hugmynd!inn!í!fyrirframgefið!form!sem!vitað!er!að!hefur!gefið!góðan!árangur!og!að!staðla!sem!flesta!hluti!til!að!koma!í!veg!fyrir!að!gera!
sömu!mistök!og!hafa!einhverntíma!verið! gerð!áður.!Þessi! lýsing!er! að! sjálfsögðu!einföldun!á!því! sem!verkefnastjórnun!er!en!ef!horft! er!á!
heildarmyndina!þá!lítur!kerfið!verkefnastjórnun!svona!út!í!mínum!huga!með!öllum!sínum!þráðum!og!tengingum!milli!einstakra!þátta.!Kerfið!eða!

verkfræðin!í!verkefnastjórnun!nær!utanum!alla!þá!þætti!sem!lúta!að!stjórnun!verkefna,!eins!og!hún!verður!best!séð!í!dag,!tímastjórnun!er!stór!
þáttur!ásamt!kostnaði!og!gæðum.!Innan!þessara!þátta!eru!svo!ótal!aðferðir!til!að!greina!og!til!að!vinna!með,!til!að!breyta!og!bæta!til!að!verkefni!
gangi!upp.!Það!þarf!hálfgert!ofurmenni!til!að!kunna!að!nota!öll!þau!tól!og!tæki!sem!verkefnastjórnun!býður!uppá.!Þöfin!fyrir!aðferðirnar!miðast!við!
stærð,!eiginleika!og!flækjustig!verkefnanna.!Alltaf!er!þó!gert!ráð!fyrir!að!verkefnið!hafi!skilgreiningar!á!því!fyrir!hvað!það!stendur,!hvert!það!er!að!
fara!og!hvernig!á!að!fara!þangað.!Hver!árangurin!á!að!vera!er!skilgreindur!og!að!honum!er!stefnt.!Til!að!setja!hugmyndirnar!inn!í!kerfin!sem!fyrir!

hendi!eru!og!til!að!árangur!náist!þarf!mannlega!þekkingu!og!mannlega!eiginleika!og!hugsun!sem!eru!það!mikilvægasta!til!að!kerfið!virki.!Er!hægt!að!
láta!kerfið!virka!án!skapandi!hugsunar?!Kerfið!virkar!alla!vega!ekki!hugsunalaust,!en!spurning!er!hversu!mikil!þörf!er!fyrir!skapandi!hugsun!til!að!kerfi!
sem!byggir!á!formi!sem!er!tilsniðið!og!þarf!að!færa!hugmyndir!og!staðreyndir!inní.!Hugsun!þarf!sannarlega!að!vera!til!staðar,!greinandi!hugsun!og!
mikil!þekking.!En!það!er!ekki!endilega!lykilatriði!að!finna!nýjar!leiðir!til!að!hægt!sé!að!láta!kerfið!ganga.!En!þarfnast!þá!verkefni!skapandi!hugsunar?!
Skilgreina!betur!skapandi!hugsun.!Það!er!hægt!að!vinna!marga!þætti!innan!verkefna!án!þess!að!þurfa!að!leggja!verkefninu!til!eitthvað!nýtt!!og!krafa!
um!að!sá!sem!verkið!vinnur!sé!skapandi!þarf!ekki!að!vera!til!staðar.!Það!er!verið!að!vinna!verk!eftir!ákveðnum!leiðum!og!formúlum!sem!viðkomandi!
þarf!að!vera!læs!á,!oft!er!þörf!fyrir!mikla!hugsun!og!val!á!milli!aðferða!og!leiða!en!ferlið!er!nokkuð!skýrt!og!fyrirframgefið!og!krefst!þar!með!annara!
mannlegra!eiginleika!umfram!skapandi!hugsunar.!Eins!og!ég!sagði!þá!eru!margir!verkþættir!innan!verkefnastjórnunar!sem!krefjast!ekki!ráðandi!

skapandi!hugsunar!en!innan!annara!verkþátta!er!þörfin!sannarlega!til!staðar,!endurskoðun,!nýjar!aðferðir!og!leiðir!eru!hluti!af!öllum!verkefnum!og!
þar!kemur!sér!vel!að!hugsa!skapandi.!Markviss!notkun!á!skapandi!hugsun!virðist!helst!eiga!sér!stað!í!hugarflugi!og!í!teymisvinnu.!Mörg!verkefni!
byggja!á!teymisvinnu,!það!þarf!fjölbreytta!mannlega!eiginleika!til!að!verkefni!með!margþættar!kröfur!til!færni!og!hugsunar!gangi!vel!og!skili!því!sem!
þeim! er! ætlað.! Mannlegir! eiginleikar! eru! lykilatriði! í! verkefnastjórnun.! Verkefnastjóri! þarf! að! hafa! mikla! þekkingu! á! tækjum! og! tólum!
verkefnastjórnunar!en!hann!þarf!ekki!endilega!að!vera!sá!flínkasti!í!að!beita!þeim!öllum.!Yfirsýn!er!lykilatriði!og!svo!að!hafa!með!sér!fólk!sem!getur!

unnið!þau!verk!sem!þarf!að!vinna.!kl.10.pása[kl.10.15.!Mannlegir!þættir!verkefnastjórans!og!færni!til!að!fá!fólk!með!sér!er!einn!af!lykilþáttum!í!
verkefnastjórnun.!Þar!kemur!krafa!um!skapandi!hugsun!og!þekkingu!á!mannlegum!þáttum.!Verkefnastjórinn!þarf!að!geta!lesið!fólk!og!aðstæður!og!
þarf!að!vera!leiðtogi!sem!fær!fólk!til!að!vinna!saman!af!áhuga.!Manneskjan!er!flókið!fyrirbæri!og!oft!þarf!að!takast!á!við!ófyrirséðar!uppákomur!og!
aðstæður!sem!erfitt!er!að!ráða!úr.!Þessir!þættir!gera!kröfu!á!að!verkefnastjórinn!/leiðtoginn!hugsi!eftir!nýjum!leiðum!og!sé!skapandi!í!úrlausn!

erfiðra!mála.!Skapandi!hugsun!er!kannski!ekki!grunnur!að!færni!í!mannlegum!samskiptum!en!hún!skemmir!örugglega!ekki!(gerir!gott!betra)!ef!aðrir!
eiginleikar!sem!góður!leiðtogi!þarf!að!hafa!eru!til!staðar.!Er!markviss!unnið!með!skapandi!hugsun!í!verkefnum?!Þrátt!fyrir!að!frasinn!“að!hugsa!ut!
fyrir!kassann”!og!að!horfa!útfyrir!“rammann”!hafi!oft!heyrst!hjá!þeim!sem!hafa!heimsótt!MPM!námið!og!verið!með!innlegg!þá!hefur!lítið!verið!
skrifað!um!skapandi!hugsun!og!verkefnastjórnun!og!það!sem!hefur!verið!skrifað!um!stjórnun!almennt!og!skapandi!hugsun!byggir!fyrst!og!fremst!á!

leiðtogafærni!og!teymisvinnu!og!tilgreindum!leiðum!til!að!auka!skapandi!hugsun!í!teymum.!Hugarflug!(brainstorming)!er!samkvæmt!þessu!einna!
mest!notuð!og!jafnvel!eini!vettvangurinn!fyrir!skapandi!hugsun.!Hugarflugsfundir!eru!haldnir,!gjarnan!í!upphafi!verkefnis,!til!að!móta!sameiginlega!
stefnu.!Þar!sem!þessir!fundir!eru!hluti!af!verkefnastjórnunarkerfi!(Lean),!er!alla!vega!gefið!rými!og!timi!fyrir!hugmyndir!og!hugmyndavinnu.!Án!þess!
þó!að!tækjum!og!tólum!sé!beitt!til!að!örva!skapandi!hugsun!sérstaklega.!Hugarflug!(brainstorming)!er!notað!til!að!finna!nýjar!leiðir!hjá!fyrirtækjum!

bæði!til!leysa!vandamál!og!einnig!til!að!finna!nýjar!hugmyndir!til!að!vinna!með.!Hugarflug!er!líka!nýtt!til!að!bæta!samskipti!í!hópum!og!takast!á!við!
vandamál!og!styrkja!hópa.!Í!því!sem!skrifað!hefur!verið!er!mikilvægi!skapandi!hugsunar!einna!veigamest!í!því!að!leysa!vandamál!sem!koma!upp!í!
teymum.!Til!eru!aðferðir!við!að.........!Mikilvægi!þess!að!örva!skapandi!hugsun!er!þekkt!og!til!eru!aðferðir!og! leiðir! til!að! framkvæma!það! í!
skipulegsheildum!og!fyrirtækjum.!Brainstorming!er!eins!og!áður!sagði!hvað!allgengasta!og!þekktasta! leiðin!sem!notuð!er.!Hún!er!tiltölullega!
fyrirhafnarlítil!þó!að!hún!krefjist!færni!og!markvissrar!stjórnunar!þá!krefst!hún!lítils!annars!en!rýmis.!Undantekningin!er!þar!sem!unnið!er!sjónrænt!

og!hugmyndir!eru!skrifaðar!á!miða!og!töflur!notaðar!til!að!þáttakendur!sjái!hvaða!hugmyndir!eru!komnar!fram!sem!gætu!hugsanlega!ýtt!undir!nýjar!
hugmyndir! ...! [5!mín.[2!mín.' kl.11.00.!Sjónræn!stjórnun!eins!og!Lean!byggir!á!því!að! allir! taki!þátt! í! skipulagi! verkefna! sem!að!þeim!snúa,!
sameiginlegar!ákvarðanir!eru!teknar!um!val!á!verkþáttum!og!forgangsröðun.!Staða!verkefna!er!sýnileg!og!allir!eiga!að!vera!meðvitaðir!um!sitt!
hlutverk!og!annara.!Sannarlega!teamwork!sem!byggir!á!hugarflugi!og!teymisvinnu.!Í!hugarfluginu!reynir!á!skapandi!hugsun!og!svo!eins!og!í!öðrum!

verkefnum!reynir!á!hana!í!ferlinu!en!ekki!endilega!markvisst.!Að!auka!gæði!og!skera!burtu!óþarfa!er!eitt!af!lykilorðum!Lean!og!á!það!við!um!
heildarferlið,!ekki!þó!síst!tíma!og!kostnað.!Hvatning!til!að!örva!skapandi!hugsun!hjá!starfsfólki!og!í!teymum!kemur!víða!að!ekki!eingöngu!hjá!
fyrirlesurum!og!gestum!MPM!námsins.!Ákalli!um!skapandi!hugsun!er!svarað!en!örvun!skapandi!hugsunar!virðist!ekki!vera!markmið!í!sjáfu!sér!innan!
fyrirtækja!eða!einstakra!stjórnkerfa.!Að!hugsa!útfyrri!rammann,!hvernig!gerist!það?!Það!gerist!þegar!ýtt!er!við!venjubundinni!hugsun!og!þegar!

nýjungar!koma!inn!sem!neyða!fólk!til!að!fara!útfyrir!þægindahringinn!sinn.!!Að!framkvæma!það!sem!framkvæma!á!á!annan!hátt!og!nota!aðrar!
aðferðir!en!áður!hefur!verið!gert.!Nokkrar!nothæfar!aðfeðir!til!að!örva!skapandi!hugsun!hafa!verið!nefndar.!Aðferðir!sem!byggja!bæði!á!vinnu!
einstaklings!með!sjálfan!sig,!með!hjálp!fagaðila!eða!í!hópvinnu!og!á!tækjum!og!tólum!til!að!örva!skapandi!hugsun.!Ein!af!þeim!aðferðum!sem!hafa!
verið!reyndar!er!að!nota!myndlíkingar!og!notkun!á!þeim!til!að!vinna!á!vandamálum!í!skipulagsheildum.!Til!að!auka!skilning!á!hugsunum!sínum!og!
vandamálum!eru!teymin!leidd!til!að!myndgera!skipulegsheildina!sína.!Ferlið!við!að!endurhugsa!skipulagsheildina!og!þátt!einstakra!aðila!innan!

hennar!reynir!á!hugann!og!reynist!mörgum!erfitt!ferli,!þó!að!öðrum!reynist!það!auðveldara!þá!hreyfir!þessi!aðferð!við!venjubundinni!hugsun!og!
skapar!með!því!eitthvað!nýtt,!annan!skilning!og!nýja!möguleika!til!að!takast!á!við!hvort!sem!er!ný!vandamál!eða!horfa!á!annan!hátt!á!verkefni!sem!
framundan!eru.!Myndir!eru!sýnilegar!og!þær!má!túlka!og!hver!og!einn!gerir!það!á!sinn!hátt!en!sá!sem!á!hugmynd!að!mynd!og!gerir!mynd!hugsar!á!
annan!hátt!um!hana.!Hún!er!lifandi!áminning!um!hugsun!og!ákvarðanir!sem!teknar!voru!við!gerð!hennar.!Að!túlka!síðan!mynd!fyrir!sjálfum!sér!og!

öðrum!krefst!úrvinnslu!á!hugsunum!og!skerpir!þær.!Fyrir!utan!þetta!þá!er!skemmtanagildi!myndgerðar!hjá!þeim!sem!ekki!eru!vanir!að!tjá!sig!í!
myndum!og!telja!sér!trú!um!að!þeir!geti!það!ekki!þáttur!sem!hægt!er!að!nýta!til!að!byggja!upp!jákvæðan!liðsanda.!Alvaran!er!til!staðar!en!leikurinn!
er!mikilvægur!og!ein!af!þeim!leiðum!sem!er!tilvalið!að!nýta!til!að!hrista!saman!hóp!og!auka!á!vellíðan!einstaklinga!yfir!höfuð.!Umhverfi!sem!er!
skapandi!eykur!líkur!á!skapandi!hugsun,!sýnileg!verk!geta!verið!áminning!um!verkefni!sem!þarf!að!leysa!og!geta!hvatt!til!nýrra!hugmynda.!Hægt!er!

að!horfa!á!örvun!skapandi!hugsunar!eins!og!hverja!aðra!leikfimi!þar!sem!verið!er!að!þjálfa!heilann!eins!og!vöðva!með!það!að!!markmiði!að!styrkja!
færin!hans!til!fleiri!og!flóknari!verkefna.!Að!hafa!gaman!að!því!sem!maður!gerir[!að!gera!það!sem!er!gaman.!!Mikilvægi!jákvæðrar!hugsunar!er!vel!
þekkt!og!í!leitogafræðum!er!mikl!áhersla!lögð!á!vellíðan!allra!einstaklinga!innan!hóps,!virðingu!og!að!hver!einstaklingur!finni!fyrir!öryggi!og!fái!að!
njóta!sín.!Ef!tekið!er!mið!af!kostum!þess!og!áherslu!á!að!í!teymisvinnu!séu!einstaklingar!með!fjölbreytta!færni!og!hæfileika!þá!má!gera!ráð!fyrir!því!
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að!einstaklingarnir!séu!ólikar!persónur!og!langanir!og!þarfir!séu!þar!með!fjölbreyttar.!Við!skiljum!hlutina!á!ólíkan!hátt,!við!munum!á!ólíkan!hátt!og!
skemmtum!okkur!á!ólíkan!hátt.!Það!má!gera!ráð!fyrir!að!í!hópvinnu!sé!einhver!mótstaða!og!að!einhverjir!séu!spenntir!að!taka!þátt!í!fyrirhuguðum!
nýjungum!en!að!stærstur!hlutinn!sé!til!í!að!vera!með!og!taka!þátt.!Þarna!reynir!verulega!á!leiðtoga,!á!færni!hans!til!að!ná!hópnum!sem!fylgjendum!
sínum.! En!þetta! er! líka! háð! á!menningu! í! fyrirtækjum.! Sem! ásamt!þjálfun! í! skapandi! hugsun! er! einn! af!mikilvægustu!þáttum! stjórnunar! í!
fyrirtækjum.Þar!sem!menningin!er!sterk!og!skapandi!þar!eru!meiri!líkur!á!að!fólk!sé!til!í!leik!sem!getur!falist!í!nýjum!aðferðum,!leik!sem!reynir!á!nýja!
þætti,!ýtir!við!venjum!og!færir!fólk!útfyrir!þægindarammann.!kl.!12.06.!Húmor!getur!eins!og!leikurinn!ýtt!undir!skapandi!hugsun,!opinn!hugur!og!
jákvæð!sýn!á!lífið!fylgir!gjarnan!þeim!sem!leika!sér!og!hlæja!að!tilverunni!og!sjálfum!sér.!Það!krefst!skapandi!hugsunar!að!nýta!sér!húmor!og!það!
krefst!menningarlæsis!og!læsis!á!aðstæður!að!nota!hann!á!viðeigandi!hátt.!kl.!13.18!úthaldið!búið[vegna!truflunar!og!hugarangurs.!kl.14.46.!Húmor!

og!aðrir!þættir!sem!lúta!að!mannlegum!eiginleikum!og!færni!krefjast!þess!að!þeir!sem!með!hann!fara!þekki!ekki!bara!menningu!skipuheildarinnar!
heldur!einnig!kosti!sína,!galla!og!takmarkanir.!Að!þekkja!sjálfan!sig!er!grunnur!að!því!að!geta!skilið!aðra,!mikilvægi!sjálfsskilnings!er!einn!af!
lykilþáttum!í!mannlegum!samskiptum.!Tilgangurinn!er!að!sníða!af!sér!vankanta!sína!og!efla!það!sem!nýtist!manni!vel.!Hlutverk!leiðtoga!er!að!skapa!
kjöraðstæður!fyrir!þá!vinnu!sem!þarf!að!fara!fram,!skapandi!hugsun!er!ákveðin!grunnur!til!að!geta!hugsað!skapandi!og!fundið!leiðir!til!að!ná!fram!

þeim!hugmyndum!sem!menn!vilja!ná!fram.!Tími!er!einn!af!lykilþáttum!í!verkefnastjornun,!hann!er!dýrmætur!og!hann!þarf!að!nota!vel.!Samspil!milli!
tima!og!peninga!getur!haft!lykiláhrif!á!hversu!mikla!áherslu!fyrirtæki!leggja!á!örvun!skapandi!hugsunar.!Skapandi!hugsun!krefst!þjálfunar!rétt!eins!og!
aðrir!mannlegir!þættir.!Að!vera!góður!í!einverju!kemur!ekki!að!sjálfu!sér,!það!þarf!að!örva!og!æfa!og!til!þess!þarf!tíma.!Á!móti!kemur!að!við!
ákveðnar!aðstæður!getur!timapressa!virkað!örvandi!á!skapandi!hugsun.!Ef!þarf!að!leysa!ákveðin!vandamál!sem!krefjast!skjótra!viðbragða!þá!er!það!
ákveðin!ögrun!sem!getur!ýtt!undir!skapandi!hugsun.' 07.3.12.'Leikur!er!vannýttur.!Tenging!milli!sjónrænnar!stjórnunar!og!myndlíkinga!gæti!verið!

áhugaverður!vinkill.!Myndir#Gerard!Egan#Interpersonal!living#Að!æfa!sig!markvisst!í!mannlegum!samskiptum!og!Mannlegir!eiginleikar.'Teikna!mynd!
af!verkefnastjórnun!annars!vegar!og!skapandi!hugsun!hins!vegar!og!tengja!á!milli!með!mikilvægi!leiðtogans.!08#03#12.' kl.' 08.45[Búin!að!vera!í!
greinum!,!að!lesa!–leita[prenta!í!morgun,!með!smá!síma!hléum.!Er!meira!flöktandi!en!ég!vildi!vera!en.....kl!12.43[Skapandi!hugsun!er!mikilvæg!í!
verkefnum.!Hugmyndir!um!verkefnastjórnun!leggja!grunn!að!skapandi!hugsun!sem!einum!af!mörgum!þáttum!sem!eru!miiklivægir.!Sjá!Hæfnisaugað!
og!PMBOK.!Í!flestum!gögnum!um!skapandi!hugsun!og!verkefnastjórnun!þá!snúa!þær!að!leiðtoganum!og!færni!hans!til!að!skapa!andrúmsloft!til!
sköpunar.!Rannsóknir!hafa!sýnt!að!umhverfi[!tími!og!viðmót!hafa!mikil!áhrif!á!örvun!skapandi!hugsunar.!Sköpunin!gerist!ekki!af!sjálfu!sér,!hana!þarf!
að!örva!og!umhverfið!þarf!að!samþykkja!hana.!Orðatiltækið!að!horfa!út!fyrir!kassann!er!viðtekið!en!orðin!ein!........Það!þarf!að!vera!viðurkennd!
stefna!hjá!fyrirtæki!að!örva!skapandi!hugsun.!Til!þess!að!það!geti!orðið!þarf!samþykki!að!vera!fyrir!því!á!öllum!stigum!stjórnunar!hjá!fyrirtæki,!

sköpunin!verður!að!vera!hluti!af!menningu!fyrirtækis,!það!gerist!ekki!bara!með!orðum!einum!eða!ákvörðun,!það!þarf!að!æfa,!þjálfa!skipuheildina,!
þetta!er!eins!og!aðrar!breytingar,!ferli!sem!þarfnast!eftirfylgni!og!stuðnings.!Það!eru!til!leiðir!til!innleiðingar!sem!reyna!mismikið!á!starfsmenn.!
Viðhorf!er!það!sem!skiptir!meginmáli!þar!sem!áætlað!er!að!gera!skapandi!hugsun!hátt!undir!höfði.!Það!þarf!að!koma!á!viðhorfsbreytingu!hjá!þeim!
sem!eru!mótfallnir,!sem!gera!má!ráð!fyrir!að!séu!einhverjir,!því!breytingar!eiga!ekki!vel!við!alla.!skv.!McFadzen!þá!þarfnast!breytingar!stýringar!og!
þvi!kraftmeiri!sem!aðferðirnar!eru!þeim!mun!meiri!fagmennsku!þarf!til!stýringar.!Viðmið!eru!það!sem!stjórna!hugsunum!okkar!og!stundum!er!þörf!á!

að!viðhalda!gildandiviðmiðum.!Breytingar!snúast!um!að!breyta!eða!brjóta!upp!viðmið.!Það!er!hægt!að!teygja!á!!viðmiðum!til!að!breyta!hugsun!en!
það!getur!líka!verið!þörf!fyrir!að!brjóta!viðmið!til!að!byggja!upp!ný.!Að!bjóta!viðmið!er!oft!erfitt!ferli!og!ætti!ekki!að!fara!fram!án!faglegs!stuðnings!
meðan!það!að!teygja!á!eða!viðhalda!viðmiðum!krefst!minna!af!starfsmönnum!og!því!auðveldara!að!fást!við.!Creative!problem!solving......skrifa!
meira!um!þann!þátt?!kl.!12.59!!er!ekki!í!stuði!en!veit!meira!og!nýti!mér!það'12#03#12.'Skapandi!hugsun!er!hugsun!sem!nær!útfyrir!venjubundna!

hugsun!og!þá!hugsun!eða!aðferðir!til!að!gera!hlutina!á!nýjan!hátt!og!setja!í!nýtt!samhengi.' Skapandi!hugsun!í!mínum!huga!er!hugsun!sem!er!
óvenjuleg!og!þenur!venjubundna!hugsun!í!aðrar!áttir!en!við!má!búast.!Skapandi!hugsun!er!skilgreind!á!ólíkan!máta!en!skilgreiingin!á!í!flestum!
tilfellum!við!um!hugsun!sem!fellur!utanvið!hefðbundinn!ramma!og!fer!í!farvegi!sem!er!ekki!venjubundinn!og!kallar!fram!nýjar!óþekktar!hugmyndir!
eða!nýjar!hugmyndir!að!aðferðum!við!framkvæmdir!á!þekktum!verkefnum.!Ný!heimsmynd!þar!sem!fátt!virðist!fyrirframgefið!og!heimurinn!opnast!

með!ný!tækifæri!en!einnig!óleyst!vandamál!krefst!nýrrar!hugsunar,!hugsunar!sem!leitar!nýrra!leiða.!Hugsunar!sem!virðist!nokkuð!almenn!vitneskja!
um!að!heimurinn!þarfnast.!Fræðimenn!gagnrýna!áherslur!sem!viðhafðar!hafa!verið!og!stjórnendur!eru!meðvitaðir!um!að!áherslubreytinga!er!þörf.!
Áhersla!á!breyttar!aðferðir!í!stjórnun!fyrirtækja,!í!verkefnum,!í!skólastarfi!og!í!uppeldi!barna!vísa!á!nýjar!hugmyndir!og!áherslur.!Að!hugsa!út!fyrir!
kassann!að!hugsa!út!fyrir!rammann!kallar!á!breyttar!áherslur!í!stjórnun,!verkefnastjórnun!er!þar!engin!undantekning.!Áhersla!á!mikilvægi!mannlegra!

þátta,!á!hæfni!til!að!hugsa!skapandi!og!á!hæfni!til!að!sjá!hversu!ólíkir!einstaklingar!geta!myndað!sterkan!hóp,!hóp!sem!nær!hærra!flugi!í!skapandi!
hugsun! en! hver! einstaklingur! einn! og! sér.!Áherslan! er! ekki! síst! skapandi! hæfileika!mannsins! ! til! að! bregðast! við! óvæntum! aðstæðum! og!
vandamálum!á!skapandi!hátt.'Mikilvægi!skapandi!hugsunar!hjá!leiðtogum.!bls.!Einn!af!mörgum!þáttum!sem!sagðir!eru!einkenna!góða!leiðtoga!er!
skapandi!hugsun(rök).!Hvað!er!skapandi!hugsun?!Þarfnast!skapandi!hugsun!sérstaks!umhverfis?!Allt!þetta!er!vitað[er!það!notað[hvað!kemur!í!veg!
fyrir!að!það!sé!notað?!How!to!kill!creativity[!Ken!Robinson[Teresa!Amabile[Motivating!creativity[Teresa!Amabil[Innovation[13.03#12.'kl!9.00![9.40[
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 5. Umræða  

Orðin sem koma oftast fram í hugmyndavinnunni — „hugsun”, „skapandi”, „leið”, 

„örva”, „hugmynd”, „verkefnastjórnun” og „aðferð” — koma öll fram í fræðilega 

kaflanum um skapandi hugsun og verkefnastjórnun. Það er því verulegt samræmi í 

hugsunum mínum og skrifum og þeim skrifum annarra sem ég nota til að fjalla um 

skapandi hugsun og verkefnastjórnun. Kenningar sem lýst er í fræðilegri umfjöllum 

snerta verkefnastjórnun, mikilvægi skapandi hugsunar, hlutverk leiðtogans, örvun 

eða aðferðir til skapandi hugsunar. Hér á eftir er þessu samræmi á milli kenninga 

og reynslu minnar í æfingunni lýst.  

 

● Skapandi - ● Hugsun 

Orðin skapandi og hugsun eru þau orð sem koma oftast fyrir í hugmyndavinnunni. 

Þau standa yfirleitt tvö saman í textanum og því valdi ég að hafa það þannig hér. 

Skapandi hugsun er útgangspunktur í fræðilega hluta verkefnisins og orðin eru 

gegnumgangandi í öllum texta. Þess vegna er ekki sérstakur kafli um skapandi 

hugsun, heldur er fjallað um hana í öllum undirköflunum. 

 

● Örvun 

Mikilvægi örvunar á skapandi hugsun er ofarlega á baugi hjá rannsakendum sem 

vitnað er í hér. Rökin eru gjarnan þörfin fyrir nýja hugsun og nýjar áherslur í veröld 

sem tekur stöðugum breytingum. Þjálfun á skapandi hugsun þarfnast bæði örvunar 

og tíma, þjálfunin hefur áhrif á færnina og ætti að gera ráð fyrir henni í áætlunum. 

Samkvæmt Amabile eru tími og örvun áhrifavaldar í því hvort verkefni styður 

sköpun. Eina leiðin til að ná tökum á því sem maður vill bæta er að gefa því tíma 

(Amabile, 1997). Kenningar eru uppi um að það taki 10.000 klukkustundir að ná 

árangri í hverju því sem maður hefur löngun til. Tími og æfingar eru þeir þættir sem 

skila árangri hvort sem er til að auka þekkingu eða færni. McFadzean (2000) og 

Amabile (1997) leggja báðar áherslu á að tíma og æfingu þurfi til að ná tökum á 

skapandi hugsun. McFadzean heldur því fram að það þurfi að hvetja til skapandi 

hugsunar í fyrirtækjum og það þurfi að breyta gildandi viðmiðum fólks. Til þess að 

það gerist nægir ekki bara örvun það þurfi að ögra, það þurfi að reyna á þolmörk og 

þrýsta fólki út fyrir þægindarammann (McFadzean, 1999). Samkvæmt Amabile þarf 

einstaklingum að líða vel til að skapandi hugsun eigi sér stað (Amabile, 1997) 

Csikszentmihaly segir að maðurinn þurfi að vera viss um að hann valdi verkefnum 

sínum til að upplifa flæði (Csikszentmihalyi, 2004). 

Mín hugsun er að til þess að skapandi hugsun eigi sér stað þarf að reyna á sig og 

fara út fyrir þægindamörkin. Að halda sig innan þægindarammans veitir ekki 

endilega lífsfyllingu eða hamingju. Nýjar leiðir og það að leggja sig fram um að 

upplifa með opnum huga nýja reynslu örvar skapandi hugsun. Þjálfun skilar árangri 

og flóknar og endurteknar æfingar efla. Líkamsæfingar skila árangri, vöðvarnir 

styrkjast og stækka. Er ekki hugsanlegt að það sama eigi við um skapandi hugsun? 

Fjölbreyttar og flóknar æfingar eru líklegri til að skila árangri. Aðstæður til nýrra 

upplifana þurfa að vera fyrir hendi, áhugavert efni og aðferðir sem reyna á hugann. 

Stuðningur umhverfisins og tilfinning fyrir öryggi þarf að vera til staðar til að skila 

árangri. Þegar á reynir getur verið mikilvægt að hugsa bæði hratt og finna nýjar 

leiðir. Ég velti því fyrir mér hvort tímapressa og ögrunin sem henni fylgir örvar 

skapandi hugsun hjá þjálfuðum huga og skilar skapandi hugmyndum á stuttum 

tíma undir álagi. Tímapressa getur hins vegar líka stoppað sköpunarferli hugans ef 

álag og þrýstingur er of mikill og maður upplifir að höndla ekki ástandið. 
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● Leiðtoginn 

Hlutverk leiðtogans í verkefnastjórnun er umfangsmikið og krefst skapandi 

hugsunar. Honum er einnig ætlað að örva skapandi hugsun hjá einstaklingum og 

teymum. Mikilvægi leiðtogans og þörf fyrir nýjar hugmyndir eru umfjöllunarefni í 

Leiðtogafærni sjálfsskilningur þroski og þróun. Þar eru tilgreindar aðferðir og leiðir 

fyrir leiðtoga til að styrkja sig og efla í mikilvægu hlutverki (Haukur Ingi Jónasson 

og Helgi Þór Ingason, 2011). Í Project leadership er lögð áhersla á mikilvægi 

leiðtogans þar sem hugmyndir um velgengni í verkefnastjórnun snúist ekki lengur 

um stjórntæki og verkefnisáætlanir heldur um það hvernig stjórnun á fólki er 

framkvæmd (Briner o.fl., 1996). Mikil áhersla er lögð á skapandi hugsun leiðtoga í 

Hugtakalykli verkefnastjórnunar. Þar segir að sköpunargáfa og frumleg hugsun séu 

forsendur fyrir árangri í verkefnum (Steinunn Huld Atladóttir og Ómar Imsland, 

2007). Hugmyndin að baki Jazzcode og fyrirlestrum Carls Stormer byggir á 

leiðtogafærni og samvinnu þar sem allir kunna sitt hlutverk, hafa sameiginlega sýn 

og umgjörð til að vinna eftir. En innan hópsins er jafnframt frelsi til að skapa innan 

rammans, það er leikur í teyminu, það vita allir hvar mörkin eru og sinna sínu verki 

af stakri snilld. Umgjörðin, jákvæðnin gagnvart verkefninu og traustið er grunnur 

að samspili. Það að vera í fullri meðvitund um að allir eru á sömu leið og spila með, 

á skapandi hátt þýðir að hægt er að komast yfir ótrúlegustu hindranir. 

Hljóðfæraleikararnir eru hluti af ákveðinni menningu og eru þess vegna færir um 

óheft samspil. McFadzean segir að það sem menningin er sterk og skapandi séu 

meiri líkua á að fólk sé til í að taka þátt í því sem krefst nýrra leiða, leiks eða vinnu 

sem reynir á nýja þætti, ýtir við venjum og færir þátttakendur út fyrir 

þægindarammann (McFadzean, 1999). Amabile leggur áherslu á að leiðin til að 

njóta þess sem við gerum liggi í umhverfinu við eigum að gera það sem við elskum 

og elska það sem við gerum (Amabile, 1997).  

Mín hugsun er að Við þurfum skapandi umhverfi til að njóta þess sem við gerum því 

þannig fæðist skapandi hugsanir. Aðferðin sem beitt er í Jazzcode er ný áhrifarík 

leið til að tengja færni og skapandi hugsun. Menningin er til staðar og umhverfið 

jákvætt og örvandi fyrir skapandi hugsun og þegar það kemur saman við skapandi 

leiðtoga eru aðferðirnar óþrjótandi. Hlutverk leiðtogans sé stórt. Hann kemst ekki 

hjá því að hugsa skapandi til að finna leiðir til að efla sig og teymið sitt. Teymi eru 

kjörinn vettvangur til að vinna skapandi, hópur sem er samsettur úr einstaklingum 

með fjölbreytta tæknilega og huglæga færni er líklegri til að hugsa bæði skapandi 

og greinandi. Kostur þess að hafa skapandi fólk í teymisvinnu hefur líka með hópefli 

að gera, skapandi einstaklingar eru hugmyndaríkir og hafa tilhneigingu til að gefa 

lífinu lit. Jákvætt umhverfi, leikur og gleði kalla fram jákvæðar tilfinningar, öryggi 

og vellíðan sem eru kjöraðstæður fyrir örvun á skapandi hugsun og ætti þess vegna 

að vera sjálfsagður hluti af menningu hverrar skipulagsheildar. Uppbyggilegur 

vinnuandi er grundvöllur að góðri líðan og góð líðan er grundvöllur að skapandi 

hugsun. Menningarmunur fylgir alþjóðavæðingu, ólík reynsla í verkefnishópum 

kallar enn frekar á hæfni verkefnastjóra til að skapa aðstæður sem henta öllum og 

viðhalda þeim aðstæðum á líftíma verkefnisins. 

 

● Hugmyndir  

Hugmyndafræðin um flæði byggist á að hamingja sé eftirsóknarverð tilfinning. 

Samkvæmt hugmyndum Csikszentmihaly geta rætur hamingjunnar verið í vinnunni 

og í því sem við þurfum að inna af hendi. Að vera í flæði er tilfinning fyrir hamingju 

og á sér stað þegar áhugi fyrir verkefni veldur því að maður gleymir stund og stað. 

Mikil einbeiting er á ákveðið svið þar sem tilfinning er fyrir öryggi um eigin hæfni og 

þekkingu. Ekki er ætlast til of mikils, markmið er skýrt og viðkomandi hefur 

tilfinningu fyrir að hafa stjórn á aðstæðum. Verkefnið hefur virði í sjálfu sér. 

Samkvæmt þessum hugmyndum Csikszentmihaly skapast þetta ástand þegar 

kröfur eru hóflegar og tilfinning er fyrir sjálfsöryggi. Hann segir einnig að skapandi 



 15 

einstaklingar séu afkastamiklir og skili árangri og að mælanlegur árangur sé hjá 

fyrirtækjum sem vinna eftir hugmyndafræði flæðis. (Csikszentmihalyi, 2004, 2010). 

Hugmyndir Tim Brown um mikilvægi leiksins leggja áherslu á vinnumhverfið. Að 

vinnuumhverfið sé lykillinn til að tengja þann áhrifamikla hlekk sem hann segir vera 

milli skapandi hugsunar og leiks. Hann segir hugmyndir um hvetjandi umhverfi, og 

áminningar um leik vera umgjörð sem fyrirtæki eru farin að innleiða. Hugmyndir 

um að hafa aðgengilegan efnivið sem hvetur til leiks og skapandi vinnu, leikföng 

sem hægt er að grípa til og allan hugsanlegan efnivið sem gerir vinnuumhverfi 

lifandi skemmtilegt og skapandi (Tim Brown, 2008). Hugmyndir um leikföng og 

aðgengi að efniviði til að örva skapandi hugsun koma einnig fram hjá DuBrin 

(DuBrin, 2004, bls. 113). Aðferðir Morgans og myndlíkingar í breytingastjórnun eru 

hugmyndir sem hægt að nýta til að skapa jákvætt vinnumhverfi og samstöðu. 

Aðferðin býður upp á skemmtilega vinnu sem reynir á þátttakendur en skilar um 

leið skilningi og skapandi lausnum (Morgan, 1997). Mikilvægi húmors og aflappaðs 

umhverfis sem hvetur til leiks er einnig umfjöllunarefni McFadzean (McFadzean, 

1998, bls. 311).  

Mín hugsun er að hamingjutilfinning og vellíðan fylgi því að vera í flæði, að 

hamingjutilfinning sé ávísun á jákvæðni, skapandi hugmyndir og skilvirkni. 

Skapandi fólk hafi tilhneigingu til að vera fjörugt, gamansamt og ævintýragjarnt 

sem veitir tækifæri til að skapa uppbyggilegan vinnuanda. Skapandi einstaklingar 

eru hugmyndaríkir, afkastamiklir og skila árangri.  

Verkefni byggja í upphafi á hugmynd, sem við gefum okkur að sé afrakstur 

skapandi hugsunar, hugmynd sem hefur fæðst og er metin þannig að ástæða sé til 

að gera eitthvað með hana og vinna hana áfram. Það þarf að velja leiðir til að vinna 

eftir, það þarf að búa til beinagrind en það þarf kjöt á beinin, það þarf skapandi 

hugsun.  

 

● Aðferðir  

Til að skapandi hugsun eigi sér stað þarf samkvæmt McFadzean að ögra viðmiðum 

og það þarf að beita kraftmiklum aðferðum til að þrýsta fólki út fyrir 

þægindarammann sinn. Að fá fólk gera það sem því getur þótt óþægilegt krefst 

fagmennsku og skilnings á mannlegu eðli og færni í samskiptum. Þegar við gerum 

það sem við höldum að við getum ekki krefst skapandi hugsunar, viðmiðum (e. 

paradigms) okkar hefur verið ögrað og skapandi hugsun á sér stað (McFadzean, 

2000).  

Aðferðir Morgans og vinna hans með myndlíkingar ögra viðmiðum og eru líklegar til 

að skila sér í skapandi hugsun þær reyna á þáttakendur og þeir finna skapandi 

lausnir (Morgan, 1997). Samkvæmt Amabile er einstaklingsbundið hversu mikil 

áhrif ögrun hefur en, hún segir að samkvæmt þroskasálfræðinni séum við öll 

skapandi (Amabile, 1997).  

Það er einstaklingsbundið hvaða aðferð hentar til að örva skapandi hugsun. Greind 

okkar og hæfileikar liggja á ólíkum sviðum sem þýðir að engin ein aðferð hentar 

öllum. Samkvæmt fjölgreindarkenningum Gardners liggja styrkleikar okkar á ólíkum 

sviðum og við skiljum, uppgötvum og tileinkum okkur hlutina á ólíkan hátt. 

Fjölbreytni í aðferðum við að örva skapandi hugsun hlýtur því að vera mikilvæg. 

Það þýðir að sá sem hefur styrkleika á hreyfisviði og nýtur þess að dansa, eigi ekki 

að einbeita sér að því einu, því samkvæmt hugmyndafræðinni þroskast 

greindarsviðin samhliða þannig að ef eitt greindarsvið er örvað þá örvast hin. Það 

er full ástæða til að vinna með styrkleika sína til að efla sitt greindarsvið en það er 

jafn nauðsynlegt að efla sig á sviðum sem eru manni ekki eins auðveld eða eiginleg. 

Það er aldrei að vita hvað gerist og hvað maður uppgötvar en samkvæmt þessu er 

sama á hvað sviði greind manns liggur, öll svið eflast ef eitt er örvað. Fjölbreyttar 

aðferðir sem þjálfa öll greindarsvið eru nauðsynlegar samkvæmt þessu því ef 

eitthvað greindarsvið er ekki örvað þá fjarar það út (DuBrin, 2004, bls. 54). 
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Mín hugsun er að leggja þurfi áherslu á skapandi vinnu sem felst í nýjum aðferðum 

sem reyna á og eru til þess gerðar að þeir sem taka þátt stígi út fyrir kassann. Við 

höfum tilhneigingu til að halda í skoðanir okkar og viðhorf, við skýlum okkur á bak 

við það að kunna ekki og geta ekki. Þegar reynir á okkur og þegar við gerum það 

sem við höldum að við getum ekki þá verður sköpunin mest Fagleg stýring og 

stuðningur á aðferðum sem felast í tjáningu, í myndum, tónum eða hreyfingu getur 

haft mikið skemmtanagildi. Við erum öll skapandi, við drögum ályktanir af því sem 

við sjáum í umhverfinu og við finnum skýringar á því sem við heyrum, hvort sem 

það á sér stoð í veruleikanum eða ekki, við erum alltaf að búa til sögur í huganum, 

að flokka, skilgreina og skapa. Aðferðirnar sem hægt er að beita til að örva og ögra 

eru fjölmargar en mikilvægt er að sníða þær að hverju tilfelli fyrir sig. 

Leikur getur verið lykill að hlátri, gleði, hópefli og hamingju og hvatningu til að 

leggja sig fram og vinna vel. Mikilvægi árangurs og ábyrgðar á vinnunni er alltaf til 

staðar, tilgangur leiksins er að bæta það sem gott er og ná því sem að er stefnt. 

Meiri líkur eru á að vel vinnist ef það er gaman að því sem verið er að gera og verið 

að gera það sem er gaman.  

 

● Verkefnastjórnun   

Verkefnastjórnun er sambærileg við aðra stjórnun, sérstaða hennar felst fyrst og 

fremst í skýru upphafi og skilgreindum endi verkefna. Aðferðin sem ég beitti við 

virka ímyndun samræmist þar með ekki þekktum aðferðum verkefnastjórnunar. Þar 

var engin tímaáætlun og ekki afmarkað upphaf eða endir og engin skilgreining á 

hvert skyldi halda. Það eina sem var ljóst var að aðferðin sjálf var tilraun til að 

upplifa virka ímyndun og skapandi flæði hugsana sem síðan þurfti að taka ákvörðun 

um hvernig mætti nýta í verkefnið. 

Verkefnastjórnun byggir á tækniaðferðum og kerfum sem hægt er að fella að 

flestum gerðum verkefna. PMBOK  inniheldur aðferðir sem eru notaðar við að að 

greina, flokka, prófa og reikna hugsanlega útkomu (Project Management Institute, 

2008) og Hugtakalykill verkefnastjórnunar inniheldur hugtök til að samræma hvað 

felst í og hvað þarf til í skilvirkri verkefnastjórnun (Steinunn Huld Atladóttir og 

Ómar Imsland, 2007). Í verkefnastjórnun verður umfangið og ramminn til fyrst og 

hugmynd sem á að vinna með er brotinn niður í smæstu verkefni, skoðað frá öllum 

hugsanlegum hliðum, gerðar prófanir og greiningar, vankantar sniðnir af verkefninu 

sem er síðan sett saman aftur í eina heildarmynd sem unnið er eftir. Það má segja 

að hugmynd sé felld inn í fyrirfram gefið form og staðla sem vitað er að hafa gefið 

góða raun. Þetta er gert til að verkefni skili því sem til er ætlast einnig til að tryggja 

að áætlanir um tíma, kostnað og gæði standist og til að koma í veg fyrir endurtekin 

mistök.  

Samkvæmt þessu er aðferð virkrar ímyndunar ein leið til að uppgötva hvað og 

hvernig maður hugsar og er aðferð sem hægt er að nýta til að fá hugmyndir sem 

síðan má fella inn í kerfi, ef eitthvað á að verða úr hugmyndinni. Það má velta því 

fyrir sér hvort skapandi hugsun er eitt og verkefnastjórnun annað og að þetta 

tvennt geti dafnað án hvers annars. Verkefnastjórnun er flókið ferli sem byggir á að 

sjá heildarmynd, á greinandi hugsun, á innsæi og rökhugsun sem samkvæmt 

DuBrin er skilgreining á skapandi hugsun (DuBrin, 2004, bls. 53). 

Mín hugsun er að ef það er rétt skilgreining á skapandi hugsun að hún sé heildræn, 

greinandi, gædd innsæi og rökhugsun þá þarfnast verkefnastjórnun hennar ekki 

eingöngu í upphafi verkefna, til að móta stefnuna og við úrlausn á vandamálum, 

Skapandi hugsun er nauðsynleg í öllu ferli verkefnastjórnunar.  

Skapandi hugsun er lykill að betri verkefnastjórnun, hana þarf að efla og til þess 

þarf viðurkenningu umhverfisins á mikilvægi hennar, tíma og örvun. Stjórnendur 

gera sér margir hverjir grein fyrir mikilvæginu en leiðirnar eru ekki endilega ljósar. 

Aðgengi upplýsinga um mikilvægi skapandi hugsunar og aðferðir og leiðir til að örva 

skapandi hugsun mætti bæta og safna í gagnagrunn. 
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6. Ályktanir 

Aðferðin sem ég beitti við rannsóknina fólst í að skoða eigin hugarheim til að skilja 

hvernig beita má skapandi sjálfsrýni í verkefnastjórnun.  

Mín reynsla af þessari aðferð er að sjálfsrýni er góð leið til sjálfsskilnings en hún er 

ekki endilega auðveld. Hugsanir sem flæða óhindrað eru oft óreiðukenndar en með 

því að vinna úr þeim, flokka og setja þær í umgjörð skýrast þær og verða 

nýtanlegar í verkefni. Aðferðin eykur líka skilning á verkefninu og örvar þá skapandi 

hugsun sem þörf er á í öllum ferlum verkefnastjórnunar.  

Aðferðin er áhugaverð. Hún var mikil og góð reynsla og býður upp á tækifæri til 

nánari útfærslu. Áætlanir og umgjörð til að vinna eftir gætu verið góður stuðningur. 

Hugsanir sem eru eingöngu í huga manns óreiðukenndar og óflokkaðar eru lítils 

virði, það er ekki fyrr en þær koma upp á yfirborðið að hægt er að nýta sér þær og 

vinna úr þeim þannig að þær verði gagnlegar. Það er þó ekki hægt að líta á 

skapandi hugsanir sem framleiðsluvöru sem hægt er að afgreiða eftir pöntunum en 

meiri líkur eru að aðferðin skili árangri við ástundun og æfingu. Með aðferðum 

virkrar ímyndunar flæddu hugmyndir mínar um mikilvægi skapandi hugsunar um 

hver staða hennar sé, hvaða möguleika hún gefur, hvaða tækifæri búa í henni og 

hvað er hægt að gera til að örva hana. Ég skrifaði um við hvaða aðstæður ég upplifi 

skapandi hugsun og taldi upp aðferðir sem örva skapandi hugsun. Ég skrifaði um 

verkefnastjórnun og spurði hvort verkefnastjórnun þarfnast skapandi hugsunar og 

ég skrifaði um teymisvinnu og mikilvægi leiðtogans. Ég fann fyrir efasemdum bæði 

um mikilvægi og tilgang hugsunarinnar og aðferðarinnar við skrifin. Efasemdir 

stoppuðu flæðið og slógu mig út af laginu og hjá mér upp kom löngun til að fylla 

frekar texta inn í tilbúið form til að finna fyrir örygginu sem því fylgir. Það tók á 

tilfinningalega að treysta því að allt gengi upp og að aðferðin skilaði því sem henni 

var ætlað, að út úr vinnunni kæmi nýtanleg afurð.  

Tilfinningin sem fylgdi því að vera byrjuð að skrifa, að „gera” en ekki bara að hugsa 

um hvað ætti að gera og hvernig, var góð hvatning til að halda áfram. Hér var 

ómeðvitað unnið eftir verklaginu að hugsa helling og henda sér svo út í verkefnið 

með óljósar áætlanir um hvert það myndi leiða. Nýjar hugmyndir kölluðu á opinn 

huga fyrir breytingum og stöðuga endurskoðun á vinnunni sem að lokum varð til 

þess að ég áttaði mig á hvert ég væri að fara. Gamalkunn „þetta reddast” tilfinning 

varð til þess að áfram var haldið við verkefnið og ekki í boði að gefast upp. Í 

hugsuninni er fólgin ákveðin áhætta en vilji til að taka áhættu er einn af eiginleikum 

skapandi fólks. Það tók engu að síður á tilfinningalega að treysta því að allt gengi 

upp og að aðferðin skilaði því sem henni var ætlað. Það má segja að aðferðin, eins 

óskipulögð og hún er, samræmist alls ekki góðri verkefnastjórnun sem byggir á 

skipulagi til að auðvelda verkefnavinnu. En hún var skemmtileg og góð reynsla. 

Verkefnastjórnunarlegt ferli við verkefni af þessu tagi hefði verið byggt á að vita 

hvert ætti að fara og hvernig ætti að komast þangað. Hafa yfirsýn yfir verkefnið, 

búa til umgjörð, gera greiningar og fella hugmyndir inn í umgjörðina og endurmeta. 

Það virkar einfaldara að hafa heildarmynd og hefði að mínu mati verið auðveldara 

vinnuferli en það hefði líka skilað allt annarri niðurstöðu.  

Skrifin kröfðust úrvinnslu efnisins sem fólst í að leiðrétta, flokka, raða og 

endurskrifa. Síðan þurfti að flétta saman hugmyndum mínum og skrifum 

fræðimanna og finna á skapandi hátt tengingar og þræði. Loks þurfti að raða efninu 

þannig að það passaði inn í verkefnið. Vinnan fólst í að sníða inn í fastmótað form 

er verkefnastjórnunarlegt ferli meðan skrifin sjálf snúast um hugsanir og hugmyndir 

eingöngu. Hugmyndin um að ég ætlaði að nota skrifin til að búa til verkefni var til 

staðar en útfærslan átti eftir að fæðast í ferlinu.  

Eftir alla hugmyndavinnuna var góð tilfinning að hafa efni í höndunum til að vinna 

úr. Ferlið við að gera hugmyndirnar að nothæfum efniviði var ekki síður skapandi 

ferli en hugmyndavinnan sjálf. Það var fyrst og fremst skapandi vegna þess að það 

þarfnaðist skapandi hugsunar þar sem ekki var enn ljóst hvernig ætti að vinna efnið 

þannig að úr yrði verkefni. Óvissan og efinn fylgdu þess vegna í ferlinu. 
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Það tekur á að vera einn þegar óvissan er til staðar og efinn nagar. Það hefði verið 

áhugavert að vinna úr gögnum í hópi og sjá hver afrakstur þess yrði. Þó er það 

augljóst að þessi aðferð við skapandi sjálfsrýni með aðferð virkrar ímyndunar og 

skapandi skrif snúast um eigin hugarheim og fer fram í einrúmi án þátttöku annarra. 

Löngun til að upplifa flæði var ein af ástæðum fyrir vali á aðferðinni við skrifin. 

Upplifun á flæði skapaðist bæði í virkri ímyndun, þegar tíminn varð afstæður og 

þegar tilfinning fyrir því að valda verkinu var til staðar. Verkefnið var ögrandi en 

engu að síður framkvæmanlegt og þegar ég taldi mig hafa stjórnina týndi ég 

tímanum. Þegar efasemdir og óvissa komu upp í hugann datt ég úr flæðinu og 

þurfti að taka mér tak til að komast inn í það aftur, sem náðist þó ekki alltaf. Flæði 

er góður staður til að vera á og það er sannarlega þess virði að vinna verkefni 

verandi á þeim stað. 

Mikilvægi skapandi hugsunar hefur verið mér hugleikið lengi og hugsanirnar sem 

komu upp bera þess merki. MPM-námið og gögnin sem ég safnaði í rannsókninni 

hafa stutt hugmynd mína um mikilvægi skapandi hugsunar og nauðsyn þess að efla 

hana í verkefnastjórnun. Í skapandi hugsun felast tækifæri og aðferðir til að auka 

starfsánægju. Aðferðir verkefnastjórnunar eru tæki til að koma skapandi hugsunum 

í form þannig að þær nýtist sem verkefni. Áætlanir eru góðar til að byggja á og 

geta verið bæði hvetjandi og styðjandi ef gert er ráð fyrir að þær geti breyst og 

megi breytast. Hugmyndaflug og sveigjanleiki auka líkur á að horft sé á skapandi 

hátt bæði á verkefni og veröldina. Verkefnastjórnun getur verið mikilvæg fyrir virka 

ímyndun og skapandi hugsun. Aðferðir verkefnastjórnunar geta verið verkfæri sem 

nýtist til að koma skipulagi á hugmyndir, til að eitthvað verði úr þeim og þær geti 

orðið að verkefni. Þegar óvissa og tilfinningalegt óöryggi skapast er gott að hafa 

verkferla til að styðja sig við og ramma til að vinna eftir.  

Aðferðin hefur veitt mér öryggi og aukið þekkingu mína og skilning á efninu. 

Verkefnið hefur styrkt trú mína á mikilvægi skapandi hugsunar en það hefur einnig 

aukið trúna á mikilvægi nútíma verkefnastjórnunar, ekki eingöngu til að verkefni 

skili því sem til er ætlast heldur líka fyrir einstaklinga til að efla sig. Aðferðirnar 

nýtast vel til að einfalda flókið líf, til að hafa yfirsýn, til að flokka og skilja langanir 

sínar og annarra og til að vinna að því að láta drauma sína rætast.  

Niðurstaða rannsóknar minnar á skapandi hugsun og verkefnastjórnun er að það sé 

fleira sem sameinar þessa tvo þætti heldur en það sem aðgreinir þá. Skapandi 

hugsun og verkefnastjórnun bæta hver aðra upp og og vinna best saman. Ef við 

ímyndum okkur skapandi hugsun og verkefnastjórnun á vegasalti þá væri best ef 

allir sem á vegasaltinu sitja sammæltust um að spyrna létt við fótum og gefa 

mjúklega eftir til að finna jafnvægið. 

 

Þakkir 

Ég vil þakka Hauki Inga Jónassyni fyrir innblástur og hvatningu við vinnuna á 

verkefninu, Árna Heiðari Karlssyni fyrir innlegg sem ýtti mér af stað og Hrund 

Gunnsteinsdóttur fyrir ábendingar um áhugavert efni. Elvu systir Önundardóttur, 

Védísi vinkonu Skarphéðinsdóttur og Evu Maríu minni Hilmarsdóttur vil ég þakka 

fyrir áhuga, yfirlestur og andlegan stuðning. Einnig vil ég þakka Helga Þór Ingasyni 

og Hauki Inga Jónassyni fyrir MPM námið, fyrir flott framlag og tækifæri sem í því 

felast. Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum fyrir gefandi og gagnleg kynni. 
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