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Ágrip 

Háskólanemum er ráðlagt að temja sér gagnrýna hugsun, sjálfstæði og að vera skapandi þegar 

kemur að rannsóknum. En hafa háskólanemar trú á eigin sköpunargáfu? Trú á gáfuna sem býr 

yfir þeim hæfileika að koma með nýjar, frumlegar og einstakar lausnir. Í þessari rannsókn er 

fyrirbærið sköpunargáfa skoðuð. Notuð var eigind- og megindleg aðferð til að skoða skapandi 

hugsun og viðhorf íslenskra háskólanema til sköpunar, í þeim tilgangi að svara spurningunni: 

Hafa háskólanemar trú á eigin sköpunargáfu? Sköpunarpróf (n=22) sýndi sterk jákvæð tengsl 

á milli flæðis hugmynda við tíma og frumleika. Þessar niðurstöður benda til þess að ef 

háskólanemar gefa sér tíma til að láta hugmyndir flæða eru líkur á því að frumlegri 

hugmyndir kvikni sem gætu leitt til einstakra lausna. Niðurstöður viðhorfskönnunar (n=104) 

sýndu að háskólanemar telja sig vera frekar skapandi og hafa trú á eigin sköpunargáfu. 

 

Abstract 

University students are instructed to be critical in thinking, independent and creative when it 

comes to research, but do university students have faith in their own creativity? Belief in the  

talent that has the ability to come up with new, original and unique solutions. In this study, the 

phenomenon of creativity is measured. A qualitative and quantitative method was used to 

measure the creative thinking and perspective of Icelandic university students towards 

creativity, in order to answer the question: Do university students believe in their own 

creativity? Creativity tests (n=22) showed a strong positive relationship between the flow of 

ideas with time and originality. These result indicate that if university students take the time 

to let ideas flow there is a chance that an original idea will create a spark that could lead to a 

unique solution. The results of an opinion poll (n= 104) showed that university students 

consider themselves to be rather creative and have faith in their own creativity. 

 

Creative, Creative thinking, Creativity test, Originality  

  



Flæðandi sköpunargáfa   ii 

 
 

EFNISYFIRLIT 
 

Ágrip ............................................................................................................................................ i 

Abstract  ...................................................................................................................................... i 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................. ii 
 

Inngangur .................................................................................................................................  1 

Sköpunargáfa ...........................................................................................................................  2 

 

Rannsókn 1. Sköpunarpróf, skapandi hugsun háskólanema 

Inngangur ...............................................................................................................................  5 

Aðferð ....................................................................................................................................  7 

1.2. Þátttakendur  ...............................................................................................................  7 

1.3. Mælitæki  ....................................................................................................................  7 

1.4. Tækjabúnaður  ............................................................................................................  8 

1.5. Framkvæmd  ...............................................................................................................  8 

1.6. Niðurstaða  .................................................................................................................  9 

 

Rannsókn 2. Spurningalisti, viðhorf háskólanema til sköpunargáfu 

Inngangur .............................................................................................................................  12 

Aðferð ..................................................................................................................................  13 

2.2. Þátttakendur  .............................................................................................................  13 

2.3. Mælitæki  ..................................................................................................................  13 

2.4. Tækjabúnaður  ..........................................................................................................  14 

2.5. Framkvæmd  .............................................................................................................  14 

2.6. Niðurstaða  ...............................................................................................................  15 
 

Umræða  ..................................................................................................................................  20 

Lokaorð  ..................................................................................................................................  21 

Heimildaskrá  ..........................................................................................................................  22 

 

  



Flæðandi sköpunargáfa   1 

 

Sköpun er smitandi, láttu það ganga. 
 

                        (Albert Einstein) 

  

 Við lifum á umbrotatímum þar sem vísindafólk er í fremstu víglínu. Rætt er um 

fordæmalausa tíma, þríeykið, sóttvarnir, mótefni, sóttkví, grímur, handþvott, spritt, tveggja 

metra reglu, smitrakningu og einangrun. Baráttan við Covid-19 hefur haft gríðarlega mikil 

áhrif á daglegt líf okkar allra og hljómar sem vísindaskáldskapur. Margt hefur breyst á 

stuttum tíma og við höfum flest þurft að finna nýjar lausnir á einn eða annan hátt á því 

hvernig við eigum að fást við þennan nýja veruleika. Það er á tímum sem þessum sem við 

þurfum framúrskarandi skapandi einstaklinga sem eru óhræddir við að spyrja spurninga, 

hafa ímyndunarafl til að hugsa út fyrir boxið og sjálfstraust til að standa með hugmyndum 

sínum þó þær kunni að hljóma galnar.  

 Lögð er áhersla á rannsóknir, sköpun og gagnrýna hugsun þegar kemur að hæfni til 

framtíðar, í menntastefnu menntamálaráðherra 2020-2030 (Þingskjal nr. 310/2020-2021).  

Á Íslandi eru starfræktir sjö háskólar. Af þeim eru fjórir ríkisháskólar (Háskóli Íslands, 

Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskóli Íslands) og þrír sjálfstæðir 

háskólar (Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík og Listaháskóli Íslands; Stjórnarráð 

Íslands, 2021). Árið 2019 brautskráðust 2442 á Íslandi með B.A.- og B.S. próf sem er fyrsti 

áfangi í háskólanámi (Hagstofa Íslands, 2020). Til að útskrifast þarf að sýna fram á ákveðna 

þekkingu, leikni og hæfni sem felur meðal annars í sér skilning, innsæi, víðsýni og frumlega 

hugsun (Lög nr. 63/2006). Háskólanemum er ráðlagt að temja sér gagnrýna hugsun, sjálfstæði 

og að vera skapandi þegar kemur að rannsóknum. En hugsa háskólanemar um eiginleika 

sköpunargáfu þegar kemur að því að finna ritgerðarefni, gera tilraunir og þróa rannsóknar-

spurningu. Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða sköpunargáfu með því að prófa, mæla og 

spyrja: „Hvað er sköpunargáfa?“ og hafa háskólanemar trú á þessari gáfu? 
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Sköpunargáfa 

 Sköpun og sköpunargáfa eru ólík fyrirbæri en tengjast þó sterkum böndum. Sam-

kvæmt Íðorðabanka Stofnunar Árna Magnússonar (2020) er skilgreiningin á fyrirbærinu 

sköpun (e. creativity) „Ferli sem felur í sér að búa til eitthvað nýtt sem ekki lá fyrir áður og 

bæta þar með nýrri nálgun, þekkingu, skilningi eða sýn við það sem fyrir var“(Íðorðabankinn, 

2020) en skilgreining á hugtakinu sköpunargáfa (e. Creative) er „sá hæfileiki sem þarf til að 

geta skapað og búið til“ (Íslensk nútímamálsorðabók, 2020).  

 Árið 1947 benti sálfræðingurinn J. P. Guilford á að það væri ekki nægilega mikið 

vitað um hvaðan sköpunargáfa kæmi. Hann velti fyrir sér hvort sköpunargáfa væri forvitni 

undir nýju nafni eða hæfileiki til spyrja spurninga (Guilford, 1950). Guilford (1950) og 

Torrance (1966) þróuðu fyrstu vísindalegu sköpunarprófin sem mældu skapandi hugsun og 

lögðu þannig grunn að rannsóknum nútímans á sköpunargáfu (Sternberg, 2006). Skapandi 

hugsun er oft tengd við flæði hugsana og sundurleita hugsun.  Flæði er áreynslulaus hugsun 

þar sem við sækjum upplýsingar úr minni, einbeitum okkur að einu ákveðnu verki og 

útilokum áreiti (Guilford, 1950; Csikszentmihalyi, 1996). Sundurleit hugsun er hugsunarferli 

sem tengir saman ólíkar hugsanir til að koma með margar mögulegar lausnir á sama 

vandamáli (Guilfords, 1973). Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem þykja mjög skapandi 

eiga það  sameiginlegt að vera sjálfstæðir, forvitnir, næmir á umhverfið, hafa breytt áhuga-

svið, sveigjanlegir, frumlegir, hafa umburðarlyndi fyrir tvíbendni og hafa kímnigáfu 

(Guilford, 1973; Torrance, 1966). Sköpunargáfa þeirra einkennist af hæfileikanum til skynja 

umhverfi sitt, finna mynstur eða tengsl á milli fyrirbæra sem kunna að virðast ótengd eða falin 

og skapa þannig óhefðbundnar lausnir (Colin, 1989). Ímyndunarafl er mikilvæg undirstaða 

sköpunargáfu hvort sem það er í heimi menningar, listar, iðnar, tækni eða vísinda. Oftast 

þegar fólk notar hugtökin ímyndun eða fantasía er vísað til einhvers annars en vísinda. 

Ímyndunaraflið vísar til þess sem er uppspuni, ekki byggt á raunveruleikanum, jafnvel ósatt 

og þess vegna gæti fólk efast um að það gæti haft einhverja alvarlega hagnýta þýðingu 
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(Vygotsky, 2004). Skapandi einstaklingar eru oft vanmetnir (Sternberg og Lubart, 1991). 

Samkvæmt fjárfestingakenningu Sternberg og Lubart (1991) eru skapandi hugsuðir eins og 

góðir fjárfestar, þeir kaupa lágt og selja hátt. Sá sem er skapandi býr yfir vitsmunalegum 

hæfileikum, hefur þekkingu, stíl og persónuleika til að búa til verðmæti (Sternberg, 2006). 

Hugmyndir þeirra virðast þó þurfa að fá almenna viðurkenningu til þess að þær teljist góðar 

og er sá sem kemur með nýja hugmynd í vísindum oft talinn í öðrum heimi eða jafnvel galinn 

(Sternberg og Lubart, 1991).  

 Skapandi hugsun er flókið fyrirbæri og til að skilja sköpunargáfu verður að taka tillit 

til manneskjunnar í heild (Colin, 1989). Einstaklingar virðast vera mest skapandi þegar þeir  

eru að gera það sem þeir elska að gera og margir segjast finna fyrir hamingju þegar þeir 

uppgötva eitthvað nýtt (Sternberg og Lubart, 1993; Csíkszentmihályi, 1997). Mikið magn 

dópamíns D2 í heila er talið geta haft áhrif á sköpunargáfu (Zabelina ofl., 2016). Heilinn 

framleiðir taugaboðefnið dópamín sem hefur fengið viðurnefnið hamingjuhormón vegna þess 

hve mikið við losum af því þegar við verðum ástfangin eða erum að gera hluti sem við höfum 

ánægju af (Berke, 2018). Rannsóknir á sköpunargáfu hafa tengt mikla framleiðslu heilans af 

D2 við sundurleita hugsun (e. divergent thinking) og því að vera opinn fyrir nýrri reynslu 

(Käckenmester ofl., 2019). Goðsögnin um að skapandi hugsun sé í hægra heilahveli og rökrétt 

hugsun í því vinstra hefur lifað góðu lífi, með því er haldið fram að enginn skapandi þáttur sé 

í vísindunum og enginn rökréttur þáttur í sköpun (Hines, 1991). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að bæði heilahvelin taki þátt við úrvinnslu verkefna hvort sem það sé sköpun eða rökrétt 

hugsun. Verulegur munur er þó á tengslum milli hægra og vinstra heilahvels einstaklinga sem 

skora hærra á sköpunarprófum en þeirra einstaklinga sem ekki skora hátt. Munurinn liggur þá 

helst í tengingum í ennisblaði heilans (e. frontal lobe; Durante og Dunson, 2018). Ennisblað 

hefur verið tengt við athygli, minni, tilfinningar, hreyfivirkni, þroska og dómgreind (Stuss og 

Knight, 2002). Nýleg rannsókn hefur gefið sterka vísbendingu um að það sem aðgreinir 
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einstaklinga sem eru skapandi frá öðrum er hversu vel heilahvelin tvö vinna saman (Durante 

og Dunson, 2018).  

 Þegar börn við fimm ára aldur eru spurð að því hvað sé inni í okkur kemur yfirleitt 

einfalt svar „matur, blóð og úrgangur“ (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Börn á þessum aldri 

hugsa ókerfisbundið, þau eru upptekin af því sem sýnist (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).    

Hugsun barna breytist þó mikið við 6-7 ára aldur þegar þau byrja í skóla. Það er sá tími sem 

þau ná einskonar heildarskilningi á flestum sviðum og byrja að tengja saman ólíka hugsun 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Talið er að börn við 12 ára aldur séu komin með 

óhlutstæða rökhugsun, þar sem þau geta myndað sínar eigin skoðanir og dregið ályktun um 

viðfangsefni hvort sem þau eru raunveruleg eða ekki, líkt og fullorðinn (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). George Land og félagar (1993) reyndu að skilja hina raunverulegu 

uppsprettu sköpunar. Þeir ákváðu því að leggja sköpunarpróf fyrir 4 - 5 ára börn. 

Sköpunarprófið sem lagt var fyrir börnin var próf sem þeir höfðu hannað fyrir NASA í þeim 

tilgangi að finna framúrskarandi skapandi einstaklinga. Niðurstaðan var sláandi því 98% 

þessara 4 - 5 ára barna skoruðu sem framúrskarandi skapandi. Þessi háa tala vakti furðu þar 

sem þeir höfðu prófað fjölda fullorðinna sem skoruðu aðeins 2% á sama sköpunarprófi. Þessi 

niðurstaða varð að langtímarannsókn þar sem þessi sömu börn svöruðu sama sköpunarprófi 

með fimm ára millibili. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu að börnin (4 - 5 ára) sem 

skoruðu 95% sem framúrskarandi skapandi, skoruðu 5 árum seinna þá 10 ára 30% 

framúrskarandi skapandi og 15 ára skoruðu þau 12% framúrskarandi skapandi (Land og 

Jarman, 1993). Vísindamenn hafa velt fyrir sér þessum niðurstöðum og ástæðuna fyrir því að 

sköpunargáfa virðist minnka eftir því sem við eldumst. Ein kenning er að eftir því sem við 

eldumst lærum við að treysta á rökhugsun frekar en ókerfisbundna hugsun. Þannig verður 

rökhugsun okkur eðlislæg og við beitum henni ómeðvitað um leið og við beitum 

sundurleitinni hugsun (Land og Jarman, 1993).   
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  Við virðumst öll búa yfir hæfileikanum til að vera skapandi, en skapandi hugsun 

virðist minnka með hækkandi aldri. Land (2011) telur að hægt sé að viðhalda skapandi 

hugsun með æfingum. Hægt er að þjálfa skapandi hugsun með einföldum æfingum eins og að 

hugsa um 10 - 20 ný notagildi fyrir hversdagslegan hlut, ókerfisbundið og án þess að hugsa 

rökrétt, ekkert svar er rétt eða rangt, bara láta hugmyndir flæða. 

 Í dag eru til fjölmargar útfærslur af skapandi prófum og kvörðum sem ætlað er að 

þjálfa og mæla skapandi hugsun. Nám er sannarlega stór þáttur í því að auka þekkingu, öðlast 

reynslu og þjálfa skapandi hugsun. En telja háskólanemar sig vera í skapandi námi? Eru þeir 

frumlegir þegar kemur að því að leysa verkefni? Treysta þeir á sköpunargáfuna sem býr yfir 

þeim hæfileikum að koma með nýjar, frumlegar og einstakar lausnir? Markmið þessarar 

rannsóknar er að skoða skapandi hugsun háskólanema og viðhorf þeirra til sköpunargáfu til að 

svara spurningunni: Hafa háskólanemar á Íslandi trú á eigin sköpunargáfu? 

 Rannsókn þessi er byggð upp á eigind- og megindlegri aðferð. Gagnaöflun var því 

tvíþætt. Annarsvegar voru tekin viðtöl þar sem lagt var fyrir sköpunarpróf í þeim tilgangi að 

skoða skapandi hugsun og tengsl flæðis hugmynda við frumleika. Hins vegar var stuðst við 

rafrænan spurningalista þar sem skoðað var viðhorf háskólanema til sköpunar til að svara 

rannsóknarspurningunni „Hafa háskólanemar á Íslandi trú á eigin sköpunargáfu?“. Þýðið var 

háskólanemar á Íslandi. Gagnasöfnun fór fram í mars - apríl 2021. 

 

RANNSÓKN 1. Sköpunarpróf, skapandi hugsun háskólanema 

 J. P. Guilford (1950) hannaði fyrsta eiginlega sköpunarprófið sem mældi sköpunargáfu. 

Guilford sagði sköpun nýta sér ólíka hugsun til að leysa vandamál eða koma með nýjar 

hugmyndir. Hann skilgreindi sköpunargáfu sem hæfileikann til að koma með nýjar, frumlegar 

og einstakar lausnir á vandamálum (Guilford, 1967). Rannsóknir Guilford og félaga (1973) 

leiddu af sér kenningu um sundurleita og samleita og hugsun (e. divergent thinking and 

convergent thinking). Samkvæmt Guilford (1973) er hugtakið sundurleit hugsun það hugs-

unarferli sem tengir saman ólíkar hugsanir til að koma með margar mögulegar lausnir við 
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sama vandamáli á meðan samleit hugsun er andstæða sundurleitrar hugsunar, sem beitir hugs-

unarferlinu til þess að koma með eitt rétt svar við vandamálinu.  

 Sköpunarpróf Guilfords um óhefðbundna notkun (e. The Alternative Uses Test) mælir 

sköpunargáfu út frá fjórum undirþáttum: flæði skapandi hugsana (e. fluency), frumleika (e. 

originality), sveigjanleika (e. flexibility) og úrvinnslu hugmynda (e. elaboration; Guilford, 

1967). Þeir sem mælast með mikið flæði skapandi hugsana eiga auðvelt með að tengja saman 

ólíka hluti sem gerir þá meira skapandi þegar kemur að því að leysa flókin verkefni eða finna 

nýja leiðir (Guilford, 1967; Csikszentmihalyi, 1996). Hæfileiki einstaklinga til að framleiða 

mikið magn hugmynda getur greint þá sem eru mikið skapandi frá þeim sem eru minna 

skapandi (Guilford, 1968). Frumleiki er talinn koma fram við óhefðbundna notkun hluta. 

Einstaklingur tengir notkun ólíkra hluta saman til að koma með margar mögulegar hugmyndir 

um hvernig nota mætti núverandi hlut og með því verður til nýr óhefðbundin notkunar-

möguleiki (Alajami, 2020) sem gefur vísbendingu um sköpunargáfu. Sveigjanleiki er skoðar 

út frá úrvali hugmynda. Skoðað er frá hversu mörgum mismunandi sviðum eða flokkum 

hugmyndirnar koma. Hugmyndir frá mörgum flokkum sýnir sundurleita hugsun. Að lokum er 

það úrvinnsla hugmynda, þar sem smáatriði sem greina þróun hugmynda er metin. Þessi 

úrvinnsla er fólgin í því að þátttakandi útskýrir notagildið nánar, sem getur leitt til þessa að 

notagildi þess er metið frumlegra (Guilford, 1968).  

 Með þessari rannsókn förum við aftur í upprunann og látum reyna á sköpunargáfu 

háskólanema með sköpunarprófi Guilfords (1967) um óhefðbundna notkun. Prófið er einfalt, 

þátttakendur eru beðnir um að telja upp eins marga notkunarmöguleika á hlut sem er þeim 

kunnugur og er notaður hversdagslega. Í þessari rannsókn fengu þátttakendur ótakmarkaðan 

tíma með gaffal sem viðfang. Próf Guilfords er gamalt en það er enn notað til að greina mun á 

skapandi hugsun. Tilgangur þessarar rannsóknar er að prófa sköpunargáfu háskólanema til að 

skoða hvort það séu tengsl á milli flæðis skapandi hugsana og frumleika. 
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AÐFERÐ 

 

1.2. Þátttakendur 

    Tuttugu og tveir háskólanemar, 3 karlar og 19 konur á aldrinum 19 - 62 ára (m= 34,36 

ára, sf= 13) tóku þátt í þessari rannsókn. Við val á þátttakendum var notast við snjóboltaúrtak 

(e. snowball sample). Valinn var 6 manna hópur af háskólanemum sem beðnir voru um að 

benda á aðra háskólanema sem gætu tekið þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru upplýstir um 

tilgang gagnaöflunar. Allir þátttakendur gáfu samþykki fyrir því að gögn sem söfnuðust yrðu 

notuð við þessa rannsókn. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 13. mars til 19. apríl 2021. 

 

1.3. Mælitæki 

 Sköpunargáfa háskólanema var prófuð með því að skoða flæði hugmynda, frumleika, 

sveigjanleika og úrvinnslu þátttakenda með prófi um óhefðbundna notkun. Flæði hugmynda 

var mælt með því að telja fjölda notkunarmöguleika sem hver þátttakandi taldi upp. Frumleiki 

var metinn út frá þremur undirþáttum: 1. Hversu snjallt er notagildið, mælt á skalanum 0= 

ekki snjallt / 1= snjallt, 2. Hversu langt frá upprunalegri notkun, mælt á skalanum 0= ekki 

langt frá uppruna / 1= langt frá uppruna, og 3. Hversu óalgengt / óvenjulegt er notkunargildið, 

mælt á skalanum 0= ekki óalgengt / 1= óalgengt. Sveigjanleiki var mældur með því að telja 

ólík svið eða flokka notagilda. Ef öll notagildi tilheyrðu sama flokki hjá þátttakanda voru 

gefin 0 stig en 1 stig var gefið fyrir hvern nýjan flokk sem bættist við, dæmi: borða og mata er 

í sama flokki =0 stig en borða og greiða tilheyrir sitthvorum flokknum =1 stig. Úrvinnsla var 

mæld út frá smáatriðum í svörum, dæmi: „stinga“ er án smáatriða á meðan „stinga upp lás“ er 

með smáatriði. Úrvinnsla var mæld á skalanum 0= án smáatriða/1= með smáatriði. Við 

gagnaúrvinnslu var lagt hlutlægt mat á notagildi áður en það var metið því mismunandi 

orðalag var stundum notað um sama notagildi, dæmi: stinga og stakk urðu stinga. Þrír 

matsmenn með rannsakanda meðtöldum lögðu mat á sköpunarprófið út frá þessum fyrirfram 

gefnum forsendum (sjá sýnishorn af matsblaði í Viðauka A). Matsniðurstöður voru síðan 
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bornar saman til að fá samræmda heildarniðurstöðu fyrir hvern þátttakanda. Til að fá út 

lokaniðurstöðu um sköpunargáfu háskólanema var flæði hugmynda, frumleiki, sveigjanleiki 

og úrvinnsla lögð saman til að fá út eina heildartölu yfir sköpunargáfu. 

 Í stað þess að hafa fastann tíma líkt og Guildford (1967) gerði í sínu upprunalega 

prófi, var ákveðið að mæla hversu langan tíma það tók hvern þátttakanda að tæma hugann af  

möguleikum. Þátttakendur voru því beðnir um að láta vita þegar þeir töldu sig vera búna að 

tæma hugann af möguleikum og þá var tíminn stoppaður.  

 

1.4. Tækjabúnaður 

 Rafrænt viðtal fór fram í gegnum samskiptaforritið Zoom. Svör við spurningum voru 

sett inn í Microsoft Forms. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og  

Microsoft Excel töflureikni.  

 

1.5. Framkvæmd 

 Útbúinn var viðtalsrammi með þremur grunnspurningum og fimm undirspurningum 

ásamt prófi um óhefðbundna notkun þar sem hluturinn gaffall var áreiti. Viðtölin byrjuðu á 

kynningu verkefnisins. Þá var óskað eftir samþykki fyrir því að viðtalið yrði tekið upp svo 

hægt væri að nota upptökuna við úrvinnslu gagna ef þess þyrfti. Þátttakendur fengu 

útskýringu á rannsókninni og var tilkynnt þegar prófspurning var borin upp. Einnig var 

tilkynnt að tími yrði tekinn á meðan á prófi stæði og voru þátttakendur beðnir um að láta vita 

þegar þeir töldu hugann vera tæmdan af hugmyndum um notkunarmöguleika gaffals. Þá var 

lögð fram spurning sem hljómaði svona „Ég ætla að biðja þig um að hugsa um eins marga 

notkunarmöguleika og mögulegt er fyrir gaffal“ og skeiðklukka var sett af stað. Flæði 

hugmynda um notagildi, fjöldi svara og tími var settur inn í Microsoft Forms. Aðrar 

spurningar og upplýsingar sem aflað var í viðtölum voru notuð sem kveikja við gerð 

spurningalista fyrir rannsókn 2. Við undirbúning á viðtölum var gerð forprófun á tækjabúnaði 

og mælitækjum með hentugleikaúrtaki. 
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 Að gagnaöflun lokinni var farið yfir frumgögn og þau vel skoðuð. Til að leggja mat á 

próf voru fengnir tveir hlutlausir matsmenn til liðs við rannsakanda. Matsmaður 1 var 

karlmaður (48 ára) með mannaforráð, matsmaður 2 var kona (19 ára) námsmaður. Útbúið var 

matsblað í Excel (sjá Viðauka A) ásamt upplýsingum um hvernig mat ætti að fara fram til að 

fá sem mest samræmi á milli matsmanna. Að lokum funduðu matsmenn til að samræma 

skilning á mati. Matsblað ásamt upplýsingum voru sendar með tölvupósti í kjölfarið.  

 Að mati loknu voru allar upplýsingar dregnar saman í eitt Excel skjal sem notað var 

við tölfræðilega greiningu gagna. Byrjað var á að skoða lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics) gagna og síðan var áreiðanleikastuðullinn Cronbach's Alpha notaður til að leggja 

mat á mælikvarða. Fylgni flæðis hugmynda við þættina tími og frumleiki var skoðuð með 

fylgnistuðli Pearson´s R. Að lokum var samband þáttanna flæði hugmynda, tími og frumleiki 

prófaður með línulegri aðhvarfsgreiningu (e. Linear regression) til að skoða hvort tími hafi 

áhrif á flæði hugmynda og hins vegar hvort flæði hugmynda hafi áhrif á frumleika. 

 

1.6. Niðurstaða 

 Þátttakendur (n=22) komu frá Háskóla Íslands (50%), Háskólanum á Akureyri 

(27,3%), Háskólanum á Bifröst (9,1%), Háskólanum í Reykjavík (9,1%) og Listaháskóla 

Íslands (4,5%). Áreiðanleiki prófsins í heild var mjög góður, Chronbach´s Alpha var 0,91.  
 

Tafla 1 

Óhefðbundin notkun - Cronbach´s Alfa áreiðanleikamæling 
 
 

Áreiðanleiki undirkvaðra Áreiðanleiki prófs í heild 

1. Flæði hugmynda 0,91 Próf, óhefðbundin notkun 0,91 

2. Frumleiki 0,98   

3. Sveigjanleiki 0,92   

4. Úrvinnsla 0,95   

   

Innra samræmi undirkvarðanna var mjög gott, flæði (α= 0,91), frumleiki (α= 0,98), 

sveigjanleiki (α= 0,92) og úrvinnsla (α= 0,95), eins og sjá má í töflu 1. Alls komu 224 svör  
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frá þátttakendum yfir notagildi gaffals. Dreifni á flæði notagilda var spönn 3 - 18 gilda (m= 

10,18 gildi, sf= 4,31, n= 22). Fljótt varð ljóst að orðið borða væri það fyrsta sem kom upp í 

huga þátttakenda sem notagildi fyrir gaffal, það var aðeins einn þátttakandi sem nefndi 

ekki borða sem notagildi.  

 Þegar notagildi voru dregin saman stóðu borða, stinga, hræra, greiða og mála út sem 

algengustu notagildin, sjá yfirlit yfir tíðni algengustu notagilda á mynd 1. Það tók 

þátttakendur 1,05 – 3,48 mínútur (m= 2,02 mín., sf= 43,91, n= 22) að tæma hugann af 

hugmyndum um notagildi gaffals, sjá mynd 2 sem sýnir flæði og tíma saman. 

 

Mynd 1.  

Tíðni algengustu notagilda sem þátttakendur nefndu 
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Mynd 2.  

Flæði hugmynda og tíminn sem tók þátttakendur að tæma hugann af hugmyndum 

 

 
 

 Þrír háskólanemar (13,6%) skáru sig úr hópnum þegar kom að flæði hugmynda.   

Þátttakendur sem sýndu mikið flæði hugmynda komu með fleiri notkunarmöguleika sem 

höfðu snjallt notagildi, voru langt frá uppruna sínum og höfðu óalgengari notagildi. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingu um að þessir þátttakendur séu meira skapandi en aðrir 

þátttakendur. Þeir sem skoruðu hátt á flæði hugmynda skoruðu því einnig hátt á 

heildarþættinum frumleiki. Dreifing á heildarskori matsmanna var spönn 8 - 71 stiga (m= 

36,86, sf= 18,44, n= 22), sjá má helstu lýsitölur á undirkvörðum í töflu 2.   

 

Tafla 2 

Dreifni á undirkvörðum sköpunarprófs 

Undirkvarðar n Gildi Miðgildi Staðalfrávik 

Flæði hugmynda 22 3 til 18 10,18 4,32 

Frumleiki 22 4 til 38 19,59 10,29 

Sveigjanleiki  22 1 til 9 5,18 2,3 

Úrvinnsla 22 0 til 9 2 2,29 

 

 Niðurstöður sýndu sterk jákvæð tengsl á milli flæðis hugmynda og tíma (r= ,631, p< 

,001, n= 22), flæði hugmynda skýrir 63,1% af þeim breytileika sem kemur fram í tíma milli 
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einstaklinga, sem gefur vísbendingar um að ef háskólanemar gefa sér tíma þegar þeir leita 

lausna er líklegra að þeir komist í flæði. Niðurstöður sýndu einnig sterk jákvæð tengsl milli 

flæðis hugmynda og frumleika notagilda (r= ,969, p< ,001, n= 22). Flæði hugmynda skýrir 

96,6 % af þeim breytileika sem kemur fram í frumleika einstaklinga, sem gefur vísbendingar 

um að ef háskólanemar eru í flæði eru þeir líklegri til að koma með frumlegri hugmyndir. 

Þessi sterku jákvæðu tengsl flæðis við tíma og frumleika, gætu þýtt að ef háskólanemar gæfu 

sér tíma til að vera í flæði kæmu þeir hugsanlega með frumlegri hugmyndir sem gætu leitt til 

einstakra lausna.  

  

RANNSÓKN 2. Spurningalisti, viðhorf háskólanema til sköpunargáfu 

 Nóbelsverðlaunahafinn Eric R. Kandel sagði í viðtali „það er enginn vinstri heili, það 

er enginn hægri“ (Kandel, 2020). Rannsóknir Kandel og félaga (1998) sýna að þegar við 

tökum inn nýjar upplýsingar, leitar heilinn að tengingu til að sjá hvar hann geti geymt þessar 

nýju upplýsingar. Samkvæmt kenningu Kandel snýst sköpun um að læra og endurheimta frá 

minni, frá mörgum ólíkum stöðum í heilanum.  

 Sköpunargáfa er viskubrunnur hverrar manneskju, brunnur þekkingar, upplifana og 

minninga sem safnast hafa frá því við vorum lítil börn. Í þennan brunn er hægt að leita þegar 

finna á skapandi lausnir hvort sem er fyrir daglegar athafnir, vinnu eða verkefni í skólanum. 

Það þarf sannarlega ríkt ímyndunarafl til að skapa mjög frumlega hugsun og er ímyndunarafl 

talið vera sú uppspretta sköpunargáfu sem skilur á milli þeirra sem eru mjög skapandi og 

þeirra sem eru minna skapandi (Vygotsky, 2004). Ímyndunarafl kemur frá hugsunum sem 

samkvæmt kenningu Kandel (1998) væri hægt að tengja við minnisgreind (e. intelligent 

memory), þeirri minnisgreind sem er lærð. Við búum flest öll yfir hæfileikanum til að vera 

skapandi, en hafa einstaklingar í háskólanámi trú á þann hæfileika sem þarf til að verða 

skapandi hugsuðir? Koma þeir með frumlegar hugmyndir? Og hafa þeir ímyndunarafl sem 

greinir þá frá öðrum?  
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 Í þessari rannsókn fáum við innsæi í hugmyndir og viðhorf íslenskra háskólanema til 

sköpunargáfu. Viðhorf var skoðað í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunni: Hafa 

íslenskir háskólanemar trú á eigin sköpunargáfu? 

 

AÐFERÐ 

 

1.1 Þátttakendur 

 Eitthundrað og fjórir háskólanemar 17 karlar, 86 konur og 1 annað kyn á aldrinum 19 - 

56 ára (m= 31,74 ára, sf= 9,6, n= 104) svöruðu rafrænum spurningalista. Úrtakið var fengið 

með hentugleika úr þýði háskólanema á Íslandi. Gagnasöfnun fór fram í 30 mars – 19 apríl 

2021.  

 

1.2 Mælitæki 

 Spurningalisti var samsettur af 18 staðreyndarspurningum, 4 opnum spurningum sem 

reyndu á hugmyndaflug og innsæi, og 4 spurningum af öðrum toga. Kjarnaspurningar voru 

byggðar upp á stuttum kvarða um skapandi sjálf (e. The Short Scale for Creative Self; 

Karwowski, 2011), aðrar spurningar voru samdar af rannsakanda með vísan í rannsókna-

aðferðir Guilford (sjá má spurningalista í heild sinni í Viðauka B). 

 Stuttur kvarði skapandi sjálfs var notaður til að mæla trú á eigin sköpunargetu (e. 

Creative Self-Efficacy) og skapandi sjálfsmynd (e. Creative Personal Identity). Þeir sem 

mælast með mikla trú á eigin sköpunargetu búa yfir sjálfstrausti og hafa trú á eigin 

hæfileikum til að takast á við skapandi áskoranir (Karwowski o.fl., 2018) á meðan þeir sem 

mælast með mikla skapandi sjálfsmynd meta sköpunargáfu sína mikils (Karwowski o.fl., 

2018). Kvarði skapandi sjálfs er samansettur af ellefu staðhæfingum. Sex staðhæfingar 

(spurningar 3, 4, 5, 6, 8 og 9) sem snúa að trú á eigin sköpunargetu og fimm staðhæfingar 

(spurningar 1, 2, 7, 10 og 11) sem snúa að skapandi sjálfsmynd (sjá kvarða í Viðauka C). 

Staðhæfingar voru mældar á fimm punkta Likert kvarða (Likert, 1932). Svarmöguleikar 
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spurninganna voru mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki sammála né ósammála, frekar 

sammála og mjög sammála.  

  Þemagreining var gerð á spurningunum „hvar kvikna bestu hugmyndirnar“ og „lýsið 

skapandi einstaklingi“. Þemun: slökun, félags- og líkamlega virkni var haft til hliðsjónar við 

greiningu á hvar bestu hugmyndirnar kvikna. Þemun: sjálfstæði, forvitni, spyr spurninga og 

óhræddur voru notuð til að greina einkenni skapandi einstaklinga. Til að meta frumlegan 

kvikmyndatitil fóru tveir matsmenn saman yfir lista af kvikmyndatitlum, stuðst var við 

mælitæki úr rannsókn 1. Byrjað var á að útiloka alla titla sem höfðu skýra vísun í Covid-19. 

Því næst voru titlar sem þóttu snjallir dregnir saman og skoðaðir út frá því hversu langt þeir 

væru frá uppruna og hvort þeir innihéldu óalgeng heiti. Notast var við sömu aðferðafræði og 

notuð var í rannsókn 1. til að meta frumleika, sömu matsmenn voru fengnir til að fá 

niðurstöðu um skapandi titil á kvikmynd um Covid-19 faraldur. 

 Spurningalistinn var forprófaður í sjö manna hentugleikaúrtaki. Þátttakendur voru 

beðnir um að veita orðalagi á spurningum athygli og eftir að hafa klárað að svara spurningum 

voru þau spurð út í skilning á spurningum. Eftir forprófun var orðalagi og uppröðun spurninga 

breytt lítillega til að skerpa á skilningi. 

 

1.3 Tækjabúnaður 

 Spurningalisti var settur upp í Microsoft Forms. Við úrvinnslu gagna var notast við 

tölfræðiforritið SPSS og Microsoft Excel töflureikni.  

 

1.4 Framkvæmd 

 Byrjað var á að þýða stutta kvarðan um skapandi sjálf (e. The Short Scale for Creative 

Self; Karwowski, 2011) úr ensku yfir á íslensku (sjá þýðingu í Viðauka C). Því næst var farið 

í að semja aðrar spurningar. Notast var við upplýsingar sem öfluðust við gerð á rannsókn 1. 

sem kveikja að spurningum. Spurningalistinn var settur upp og í kjölfarið dreift í gegnum 

nemendasíður háskólanna á Facebook (sjá uppröðun og spurningar í Viðauka B). 
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Þátttakendum var tilkynnt að gögn sem söfnuðust yrði ekki hægt að rekja til þátttakenda á 

nokkurn hátt og með því að svara spurningum væru þeir að samþykkja að gögn þeirra yrðu 

notuð í þessa rannsókn. Þeim var einnig tilkynnt að þeim væri heimilt að hætta þátttöku 

hvenær sem er án skilyrða. Forprófun var gerð á mælitæki með hentugleikaúrtaki áður en 

hann fór í dreifingu.  

  Við lok gagnaöflunar voru gögn dregin saman og skoðuð vel til að fá tilfinningu fyrir 

gagnasafni áður en úrvinnsla hófst. Við tölfræðileg greiningu var byrjað á að skoða lýsandi 

tölfræði, síðan var áreiðanleikastuðullinn Cronbach's Alpha notaður til að leggja mat á innra 

samræmi mælikvarða. Kvarðinn var greindur og fylgni milli þátta skoðaður með fylgnistuðli 

Pearson´s R og að lokum var samband breytna skoðað með aðhvarfsgreiningu. Eftir 

tölfæðilega úrvinnslu voru tvær opnar spurningar þemagreindar og að loknu var lagt mat á 

kvikmyndatitla til að greina frumleg titla.  

 

1.5 Niðurstaða 

Þátttakendur (n= 104) komu frá Háskóla Íslands (35,6%), Háskólanum á Akureyri (37,5), 

Háskólanum í Reykjavík (7,7%), Landbúnaðarháskóla íslands (11,5%), Háskólanum á Bifröst 

(5,8%) og Listaháskóla Íslands (1,9%).  

 

Tafla 3 
Cronbach´s Alfa áreiðanleikamælingar – Kvarði um skapandi sjálf 
 

Áreiðanleiki undirkvaðra Áreiðanleiki prófs í heild 

1. Trú á eigin sköpunargáfu 0,81 Kvarði skapandi sjálf 0,91 

2. Skapandi sjálsmynd 0,91   
 

 Áreiðanleiki kvarðans um skapandi sjálf var mjög góður í heild, Cronbach's Alpha var 

0,91 (sjá töflu 3). Innra samræmi undirkvarðanna trú á eigin sköpunargáfu (α=0,81) var gott 

og skapandi sjálfsmyndar (α=0,91) var mjög gott. Sterkt jákvætt samband var á milli 

undirkvarðanna skapandi sjálfsmynd og trú á eigin sköpunargáfu (r= ,751, p< ,001, n=101), 

sjá helstu lýsitölur undirkvarða í töflu 5 og 6.    
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Tafla 5 
Fylgnitafla – Pearson fylgni spurninga á undirkvarðanum skapandi sjálfsmynd 
 

        

        Hugvit er  

      Sköpun er  persónueinkenni 
  Sköpunargáfan er Að vera skapandi  mikilvægur hluti  sem er mér  
  er mér mikilvæg er mér mikilvægt af mér mikilvægt 
Ég er skapandi 0,745** (104) 0,817** (104) 0,768** (103) 0,477** (104) 
          
Sköpunargáfan          
er mér mikilvæg   0,798** (104) 0,742** (103) 0,406** (104) 
          
Að vera skapandi          
er mér mikilvægt     0,825** (103) 0,491** (104) 
          
Sköpun er mikilvægur          
hluti af mér       0,592** (103) 

Skýring: ** þýði p < 0,01. Fjöldi þáttakanda birtist innan sviga.     
 
  

Mynd 3.  

Spurningakvarði – niðurstaða 18 staðhæfingaspurninga 

 

Skýring:niðurstöður spurningarkvarða í prósentum frá mjög ósammála til mjög sammála. 

 

 Rúmlega tuttugu og eitt prósent þátttakenda sögðust vera mjög skapandi (m= 3,73, sf= 
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helstu lýsitölur á mynd 3. Þegar samband á milli staðhæfingarinnar “ég er skapandi” og 

undirkvarðans “trú á eigin sköpunargáfu” voru skoðuð komu fram sterk jákvæð tengsl (r= 

,596, p< ,001, n= 102) sem skýra að 35,6% þeirra sem segjast vera mjög skapandi hafa einnig 

trú á eigin sköpunargáfu. Trú á sköpunargáfu sýndi einnig sterk jákvæð tengsl við að koma 

með frumlegar lausnir (r= ,681, p< ,001, n= 104) og geta tekist á við erfiðar aðstæður (r= 

,706, p< ,001, n= 104), sem skýrir að 46% þeirra sem búa yfir sjálfstrausti og hafa trú á eigin 

hæfileikum telja sig koma með frumlegri lausnir og 49,8% telur sig geta tekist á við erfiðar 

aðstæður.  

 

Tafla 6 

Fylgnitafla – Pearson fylgni spurninga á undirkvarðanum trú á sköpunargáfu 

          
      Ég hef margoft  Ég get tekist á við    
  Ég treysti á  Ímyndunarafl og  sannað að ég get  vandamál sem  Ég kem með 
  sköpunarhæfni hugvit greina mig  tekist á við erfiðar  krefjast skapandi frumlegar lausnir 
  mína frá vinum mínum aðstæður hugsunar á vandamálum 

Ég á auðvelt með           

að leysa flókin            

vandamál 0,252** (104) 0,318** (104) 0,054 (104) 0,443** (104) -0,057 (104) 
            
Ég treysti á            
sköpunarhæfni           
mína   0,484** (104) 0,061 (104) 0,605** (104) 0,092 (104) 
            
Ímyndunarafl og            
hugvit greina mig            
frá vinum mínum     0,102 (104) 0,501** (104) -0,064 (104) 
            
Ég hef margoft            
sannað að ég get            
tekist á við erfiðar            

aðstæður       0,168 (104) 0,004** (104) 
            
Ég get tekist á við            

vandamál sem            
hugsunar         -0,049 (104) 
            
Skýring: ** þýði p < 0,01. Fjöldi þáttakanda birtist innan sviga.       

 

 Þá sögðu 7,7% ímyndunarafl og hugvit greina sig frá vinum sínum (m= 3,17, sf= ,999, 

n= 104) og 16,3% töldu sig koma með frumlegar lausnir á vandamálum (m= 3,71, sf= ,882, 

n= 103). Sterk jákvæð tengsl greindust einnig á milli þess að hafa ímyndunarafl og hugvit sem 
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greinir þig frá vinum og koma með frumlegar lausnir á vandamálum (r= ,552, p< ,001, 

n=103) sem skýrir að 30,4% háskólanema sem koma með frumlegar lausnir á vandamálum 

greina sig frá öðrum þegar kemur að ímyndunarafli og hugviti. Helstu lýsitölur undirkvarðans 

trú á sköpunargáfu má finna í töflu 6. Þegar heildarkvarðinn var borinn saman við spurningar 

rannsakanda komu fram sterk jákvæð tengsl á milli þess að vera skapandi og að fá hvatningu 

til að vera skapandi (r= ,553, p< ,001, n= 104). Einnig komu jákvæð sterk tengsl á milli þess 

að hafa trú á að geta tekist á við vandamál sem krefjast skapandi hugsunar og að vera í 

skapandi námi (r= ,502, p< ,001, n= 104). Þegar spurt var út í streitu, sögðu 75,9% finna fyrir 

streitu í háskólanámi en engin tengsl fundust á milli streitu og annarra þátta kvarðans sem 

skoðaður var í þessari rannsókn.  

 Niðurstaða þemagreiningar á „hvar kvikna bestu hugmyndirnar“ sýndi að 56,7% 

háskólanema er í slökun þegar góðar hugmyndir kvikna, 34,6% fengu hugmyndir við félags- 

og líkamlega virkni og 8,7% sögðu annað. Slökun var skilgreind út frá athöfnum sem lýstu 

litlu áreiti og eru almennt talin sem slakandi. Þeir sem sögðu hugmyndir helst kvikna í slökun 

voru uppi í rúmi, í sturtu, úti í náttúrunni eða að hlusta á tónlist þegar hugmyndir kvikna. 

Virkni var skilgreind út frá athöfnum sem höfðu með félags- og líkamlega virkni að gera. Þeir 

sem sögðu hugmyndir helst kvikna við félags- og líkamlega virkni voru flestir að stunda 

útivist, í ræktinni, að keyra, sinna tómstundum, elda eða á meðal vina. Annað sem flokkaðist 

ekki undir slökun eða virkni var sem dæmi hugmyndir sem kviknuðu í draumi og þeir sem 

sögðust ekki vita hvar. Eftirtektarvert var að aðeins tveir sögðu góða hugmynd kvikna í 

vinnunni og enginn nefndi skólann. Stór hluti þátttakenda (47,1%) telur sig ekki búinn að vera 

meira skapandi á tímum Covid-19, á meðan 32,7% telja sig hafa verið meira skapandi á 

tímum Covid-19. Nú veit maður ekki hvað var verið að skapa en hægt er að áætla að sú 

hugmynd hafi komið upp í sturtu eða í göngutúr. 

 Rannsóknir (Guilford, 1973; Torrance, 1966) hafa sýnt að skapandi einstaklingar eiga 

það sameiginlegt að vera sjálfstæðir, forvitnir, næmir á umhverfið, hafa breytt áhugasvið, 
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sveigjanlegir, frumlegir, hafa umburðarlyndi fyrir tvíbendni og hafa kímnigáfu. Því var 

ákveðið að leita eftir orðunum: sjálfstæði, forvitni, spyr spurninga og óhræddur þegar 

spurningin „lýstu skapandi einstaklingi“ var þemugreind. Þegar farið var yfir lýsingarorð frá 

þátttakendum var ljóst að þessir eiginleikar eru sjaldgæfir í hugum háskólanema, þegar 

skapandi einstaklingi er lýst. Í heildina komu 202 lýsingarorð sem þátttakendur notuðu til að 

lýsa því að vera skapandi. Af þeim kom sjálfstæði og forvitni fyrir 2 sinnum, spyr spurninga 1 

sinni og vera óhræddur 2 sinnum. Við þemagreiningu voru einnig tekin út algengustu 

lýsingarorðin sem leiddi í ljós að þátttakendur töldu skapandi einstakling vera opinn, 

hugmyndaríkann, hafa frjóa hugsun, sýna frumleika, vera litríkann, sýna jákvæðni og vera 

glaðlyndan. Niðurstaða sýnir að hugmyndir um skapandi einstaklinga eru ekki þeir sem eru 

sjálfstæðir, forvitnir og óhræddir við að spyrja spurninga. En þessar algengustu lýsingar á 

skapandi einstaklingi rímar við fyrri rannsóknir á eiginleikum skapandi einstaklinga.  

  Það lá ekki á svörum þegar þátttakendur voru beðnir um að finna titil á kvikmynd um 

Covid-19 heimsfaraldur. Alls komu hundrað hugmyndir að kvikmyndatitlum. 59 þeirra voru 

með vísun í Covid-19 og 18 titlar þóttu keimlíkir sem þótti hvorki snjallt, langt frá uppruna 

eða óalgengir svo þeir voru teknir út áður en greining hófst. Eftir greiningu matsmanna stóðu 

eftir fimm titlar sem þóttu snjallir, langt frá uppruna og óalgengir. Þessir fimm titlar þóttu 

óhefðbundnir og sýna frumleika: Týndu árin, Allir heima hjá sér að prjóna, Úr frelsi í fjötra, 

Mannkynið á móti litlu pöddunni og Contagious Idiocracy, How toilet paper hoarders made 

the world dangerous for the rest of us! Á bakvið þessa frumlegu kvikmyndatitla (n= 5) voru 1 

karl og 4 konur á aldrinum 22-39 ára. Skoðuð voru tengsl milli þessara kvikmyndatitla og 

svör þátttakenda hvort þeir upplifðu sig skapandi, hefðu breytt áhugasvið og væru forvitnir. 

Allir þátttakendur nema einn sögðust vera skapandi með breytt áhugasvið og vera forvitnir 

um nýja hluti.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að íslenskir háskólanemar hafa trú á eigin 

sköpunargáfu, eru skapandi og fá sínar bestu hugmyndir þegar áreiti er lítið. Þessi niðurstaða 
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segir þó ekki að það þurfi að hafa trú á sköpunargáfunni eða vera undir litlu áreiti til að vera 

skapandi. 

 

Umræða 

 Sköpunargáfa er flókið fyrirbæri og það getur verið erfitt að leggja mat á hvað er 

skapandi og hvað ekki. Hvað er nýtt, hvað er frumlegt og hvað er einstakt þegar kemur að því 

að finna lausnir á vandamálum. Er sá talinn frumlegur sem er að gera eitthvað í fyrsta sinn og 

gerir það ekki eins og flestir, því honum hefur ekki verið kennt það? Eða er það sá sem hefur 

mikla reynslu og veit hvernig á að gera hlutinn en ákveður að gera hann öðruvísi?  

 Rannsókn um óhefðbundna notkun sýndi að þátttakendur hugsuðu notagildi gaffals 

frekar líkt í byrjun, en eftir því sem þátttakendur komu með fleiri notkunarmöguleika varð 

aukning á frumleika hugmynda. Það var eftirtektarvert að nánast allir sögðu borða sem 

fyrsta eða annað notagildi sem nefnt var. Það vakti einnig áhuga minn að einn þátttakandi 

nefndi ekki borða sem notagildi, en sá þátttakandi kom með áberandi frumlegri hugmyndir en 

þeir sem settu borða sem notagildi. Land (2011) sagði að auðvelt væri að þjálfa skapandi 

hugsun með einföldum æfingum eins og að hugsa um 10 - 20 ný notagildi fyrir hluti eins og 

gaffal. Heilinn er flókið líffæri en rannsóknir hafa sýnt að hægt er að þjálfa hann til að öðlast 

aukna færni. Með því að gera þessar æfingar erum við að þjálfa sundurleita hugsun, þar sem 

engin hugmynd er rétt eða röng. 

 Niðurstöður viðhorfskönnunar sýndu að íslenskir háskólanemar sem tóku þátt í þessari 

rannsókn hafa trú á eigin sköpunargáfu. Þeir treysta á sköpunargáfu sína til að takast á við 

skapandi áskoranir og margir töldu ímyndunaraflið og hugvitið greina sig frá öðrum. En þeir 

virðast ekki sjá fyrir sér að skapandi einstaklingar séu sjálfstæðir, forvitnir og óhræddir við að 

spyrja spurninga. Þessir háskólanemar virkjuðu einnig ímyndunaraflið og komu með 

kvikmyndatitla sem margir sýndu mikla kímnigáfu. Út frá niðurstöðum þemagreiningar má 

áætla að skapandi háskólanemi sé opinn, með frjóa hugsun, sýni frumleika og sé jákvæður. 

Þessi niðurstaða er ásættanleg að mínu mati en er ekki niðurstaða sem hægt er að alhæfa yfir á 
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þýði íslenskra háskólanema. Aðeins fengust 104 þátttakendur til að svara viðhorfskönnun sem 

er heldur lítið úrtak til að áætla yfir á heildina og kynjahlutfall var einnig mjög skekkt. Helsti 

ágalli rannsóknarinnar var að úrtakið var fengið með hentugleika en ekki slembivalið. 

 Það sem situr eftir og er umhugsunarvert er hve hátt hlutfall þátttakenda eða 75,9% 

segjast finna fyrir streitu í háskólanámi. Það er umhugsunarvert sérstaklega þegar flestir 

segjast fá sínar bestu hugmyndir í slökun. Það getur að sjálfsögðu margt haft áhrif á þetta háa 

hlutfall sem áhugavert gæti verið að skoða betur. 

 

Lokaorð 

 Í þessari rannsókn var stiklað á stóru og víða farið til að skoða eiginleika sköpunar-

gáfu. Það var ekki erfitt að byrja þetta verkefni, en það var erfitt að enda það, því fyrirbærið 

sköpunargáfa teygir anga sína inn á mörg svið manneskjunar og verkefnið varð stöðugt 

forvitnilegra. Það er ekki skrítið að margir vísindamenn séu heillaðir af gáfunni, því margt er 

enn á huldu um eiginleika sköpunargáfunnar. En því meira sem manneskjan er skoðuð því 

meira lærum við að þekkja eiginleika hennar, eins og sköpunargáfuna.  

 Rannsókn þessi var fyrst og fremst gerð með þeim ávinningi að auka þekkingu og 

kveikja áhuga á sköpunargáfu. Það er þó einlæg von mín að þessi rannsókn gefi innblástur og 

jafnvel smiti út frá sér áhuga á sköpunargáfu íslenskra háskólanema. Ég trú því að sköpun geti 

verið smitandi í þeirri eiginlegu merkingu að við höldum umræðu og rannsóknum gangandi. 
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Viðauki A 
 
Rannsókn 1. Sýnishorn af matsblaði 
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Viðauki B 
 
Rannsókn 2. Spurningalisti 
 

Við hvað háskóla stundar þú nám? 
(1) Háskóli Íslands 
(2) Háskólinn á Akureyri 
(3) Háskólinn í Reykjavík 
(4) Háskólinn á Hólum 
(5) Landbúnaðarháskóli Íslands 
(6) Háskólinn á Bifröst 
(7) Listaháskóli Íslands 
(8) á ekki við 
 

Hvað ertu gamall/gömul? 
 

Kyn (1) Karl, (2) kona, (3) annað 
 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum 
Mjög ósammála, Ósammála, Hvorki sammála né ósammála, Sammála, Mjög sammála  
 

(1) Ég er skapandi 
(2) Sköpunargáfa mín er mikilvæg  
(3) Ég veit að ég get á skilvirkan hátt leyst jafnvel flókin vandamál; 
(4) Ég treysti skapandi hæfileikum mínum (Ég treysti á skapandi hæfileika mína) 
(5) Hugmyndaflug mitt og hugvit greina mig frá vinum mínum  
(6) Margoft hef ég sannað að ég get tekist á við erfiðar aðstæður. 
(7) Það er mikilvægt fyrir mig að vera skapandi manneskja 
(8) Ég er viss um að ég get tekist á við vandamál sem krefjast skapandi hugsunar. 
(9) Ég er góður í að leggja til frumlegar lausnir á vandamálum. 
(10) Sköpun er mikilvægur hluti af sjálfri mér 
(11) Hugvit er einkenni sem er mikilvægt fyrir mig 
(12) Ég er með breytt áhugasvið 
(13) Ég fæ hvatningu (í náminu) til að vera skapandi 
(14) Ég fæ mikið af frumlegum hugmyndum  
(15) Ég er í skapandi námi 
(16)  Ég er búin að vera meira skapandi á timum Covid-19 
(17) Ég finn fyrir streitu í háskólanámi  
(18) Ég hef hæfileika til að skapa  
(19) Þegar eitthvað vekur áhuga minn þá skoða ég það betur 
(20) Ég geri mikið af mistökum 
 
Hvaða manneskja kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um sköpun?  

Hvar kvikna þínar bestu hugmyndir? 

Hvaða lit myndir þú velja fyrir fyrirbærið sköpunargáfa? 

Ég er búin að vera meira skapandi á tímum Covid-19 
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Viðauki C 
 
Rannsókn 2. Þýðingar á stuttum kvarða skapandi sjálfs (Maciej Karwowski, 2011)  
 

Enska 

Sp. 1 I think I am a creative person 

Sp. 2 My creativity is important for who I am 

Sp. 3 I know I can efficiently solve even complicated problems 

Sp. 4 I trust my creative abilities 

Sp. 5 My imagination and ingenuity distinguishes me from my friends 

Sp. 6 Many times I have proved that I can cope with difficult situations 

Sp. 7 Being a creative person is important to me 

Sp. 8 I am sure I can deal with problems requiring creative thinking 

Sp. 9 I am good at proposing original solutions to problems 

Sp. 10 Creativity is an important part of myself 

Sp. 11 Ingenuity is a characteristic that is important to me 
 

Íslenska 

Sp. 1 Ég er skapandi 

Sp. 2 Sköpunargáfan er mér mikilvæg 

Sp. 3 Ég á auðvelt með að leysa flókin vandamál 

Sp. 4 Ég treysti á sköpunarhæfni mína  

Sp. 5 Ímyndunarafl og hugvit greina mig frá vinum mínum 

Sp. 6 Ég hef margoft sannað að ég get tekist á við erfiðar aðstæður 

Sp. 7 Að vera skapandi er mér mikilvægt 

Sp. 8 Ég get tekist á við vandamál sem krefjast skapandi hugsunar 

Sp. 9 Ég kem með frumlegar lausnir á vandamálum  

Sp. 10 Sköpun er mikilvægur hluti af mér 

Sp. 11 Hugvit er persónueinkenni sem er mér mikilvægt 
 

Skýring: þýðing á 11 spurningum úr stuttum kvarða skapandi sjálfsi úr ensku yfir á íslensku. 

Staðhæfingar 3, 4, 5, 6, 8, 9 mæla trú á eigin sköpunarhæfni og 1, 2, 7, 10, 11 mæla skapandi sjálfsmynd. 


