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Útdráttur 
Eftirfarandi ritgerð fjallar um gildi sköpunarkraftsins í námi leik- og grunnskólabarna. 
Til að skoða þetta er lagt af stað með þrjár rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi er spurt 
hvert gildi sköpunar sé í námi barnanna. Í öðru lagi hvort leggja þurfi meiri rækt við 
sköpunarkraft þeirra en nú er gert. Í þriðja lagi er spurt hvort skólarnir uppfylli 
sköpunarþörf barnanna samkvæmt aðalnámskrám.  

Til að svara þessum spurningum er skoðað hvað námskrárnar segja um gildi 
sköpunar í námi barna og hversu mikill tími er gefinn í skólunum til að sinna henni. 
Hugmyndafræði ítalska uppeldisfræðingsins Loris Malaguzzi er kynnt og fjallað er 
um hvernig leikskólar sem vinna eftir henni eru starfræktir. Lowenfeld og Brittain er 
þekktir fræðimenn á sviði listmenntunar og hafa gert ítarlegar rannsóknir á 
myndsköpun barna. Rannsóknir þeirra og hugmyndafræði verður til umfjöllunar. 
Rannsóknir finnska heilasérfræðingsins Matti Bergström á mikilvægi þess að taka 
tillit til heilastarfsemi þegar kennsluaðferðir eru ákvarðaðar eru skoðaðar. Hann telur 
að kennsla eins og hún er í dag sé algerlega óviðunandi miðað við þær niðurstöður 
sem hann dregur af rannsóknum sínum. Hugtakið kaos gegnir lykilhlutverki í námi 
barnsins að mati Bergström. Sá skilningur er lagður í hugtakið að kaos sé nauðsynleg 
forsenda þess að eitthvað nýtt verði til. Niðurstöður sem dregnar eru í lok 
ritgerðarinnar staðfesta að kaos sé aðal drifkraftur sköpunar þar sem ferli hennar er 
lykilatriði í námi barnsins en ekki einungis afurðin sem það skapar.  

Í ljósi þeirra upplýsinga sem fram komu hjá áðurnefndum fræðimönnum var 
viðtal tekið við Önnu Richardsdóttur um það hvernig hægt sé að kenna börnum á 
skapandi hátt. Anna er sérmenntuð í listrænum tjáningardansi og hefur haft 
sköpunarkraftinn að leiðarljósi í kennslu. Að lokum eru gerðar tvær 
ljósmyndaskráningar til að sannreyna þær hugmyndir og kenningar sem settar eru 
fram í ritgerðinni um mikilvægi þess ferlis sem á sér stað hjá barninu í námi þess. Í 
fyrri skráningunni er fylgst með ferli barns þegar það býr til snjókarl og hund. Í seinni 
skráningunni eru skoðaðar upplifanir sama barns þegar það gengur berfætt í snjó. 
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Abstract 
The meaning of creativity in preschools and in primary schools is the main subject of 
this essay. To seek answers to this meaning the author focuses on three main 
questions. First, what is the value of creativity in children’s learning? Second, what is 
the importance of nurturing creativity? Third, it is questioned if the schools’ 
curriculum fulfills this need for creativity.  

To answer these questions the author looks into what the curriculum says 
about the importance of creativity and how much time it gives to the practice of 
creativity. The Reggio Emilia approach is introduced to show how a preschool that 
has the creativity as a main focus works. Lowenfeld and Brittain are well known 
researchers on children’s paintings and have shown how important children’s learning 
through creativity is. The Finnish Brain researcher, Matti Bergström, has done some 
interesting research on children’s creativity as it relates to brain functioning. His 
research shows that the way of teaching, the way it is today, in unsatisfactory. 
According to his research, the concept Chaos is a key concept in a child’s learning. 
His understanding is that the concept Chaos is a state of mind where changes take 
place. That is a necessary factor for something new to be created. The findings of the 
essay confirm that Chaos is the main drive of creativity, where the process, not the 
product, is the key to learning.  

As the findings of the essay were unfolding, an interview was taken with Anna 
Richardsdóttir. She is a specialist in a free form of modern artistic dance. Her ideas 
confirm what this essay introduces.  

Finally, there are two series of photos, taken to prove the theories that are put 
forward in this essay. The first photo series follows the process when a child makes a 
snowman and a dog. The second photo series looks at the same process when a child 
walks barefoot in the snow. 
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1 Inngangsorð 

Í eftirfarandi ritgerð er því haldið fram að sköpunarkraftur í námi leik- og 

grunnskólabarna þurfi að fá aukið vægi til að þau geti notið sín sem námsmenn. 

Markmiðið með ritgerðinni er að sýna fram á hversu brýn sköpunin er í námi barna til 

að þau þroskist á þann hátt sem þeim er eðlislægast. Leggja þarf áherslu á 

sköpunarkraft barnsins og meðfædda forvitni þess og hæfni til þess að fræðast. Hér er 

því haldið fram að þetta sé best gert með því að virkja skapandi hugsun þess með 

ýmsu móti. Í sköpun tjáir barnið tilfinningar sínar og reynslu af heiminum í kringum 

sig og fæst við hugtök og hugmyndir sem það er að reyna að ná tökum á. Það er 

reynsla barnsins og sjálft sköpunarferlið sem er mikilvægt fyrir þroska þess en ekki 

eingöngu áþreifanleg útkoma. Það væri mikil framför ef skólayfirvöld og kennarar á 

hverjum tíma hefðu þetta í huga þegar dæma á um námsárangur barna í stað þess að 

líta eingöngu til mælanlegs árangurs þeirra.  

Í ritgerðinni verða skoðaðar hugmyndir og rannsóknir fræðimanna sem gerðar 

hafa verið á áhrifamætti sköpunarkraftsins á þroska barna og mikilvægi þess að hann 

sé í heiðri hafður í kennslu þeirra. Lagt er upp með þrjár spurningar sem leitast verður 

við að svara í ritgerðinni: 

1. Hvert er gildi sköpunar í námi leik- og 
grunnskólabarna? 

 
2. Þarf að leggja meiri rækt við sköpunarkraft 

barna í leik- og grunnskólum en nú er gert? 
 

3. Uppfylla leik- og grunnskólar sköpunarþörf 
barna og þau skilyrði sem aðalnámskrá 
kveður á um? 

 
Til að forðast misskilning skal þess getið að þegar talað er um hugtakið sköpun í 

ritgerðinni þá er ekki verið að leggja áherslu á afurðina sem sköpunin gefur af sér 

heldur er átt við það ferli sem fer í gang þegar nám er skapandi. Nám barns er að 

miklu leyti fólgið í þeirri þróun sem á sér stað þegar það fæst við ákveðin 

viðfangsefni. Einnig skal tekið fram að þegar fjallað er um hugtakið listir í ritgerðinni 

tengist það hugtakinu sköpun. Bæði þessi hugtök tengjast skynjun en hún er afar 

mikilvæg í allri sköpun. Sú staðreynd er látin er liggja á milli hluta að mismunandi 

notkun kennara á kennsluaðferðum í listnámi getur haft þau áhrif að erfitt sé að tala 

um að þessi hugtök hafi sömu merkingu. 
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Ritgerðinni er skipt niður í 10 meginkafla og skiptast þeir í mismarga undirkafla. Í 

kafla tvö er skoðað hvað námskrár segja um skapandi nám barna og rætt um hvernig 

lágar einkunnir í einstaka námsgreinum geta hindrað það að nemendur geti valið sér 

listgreinar til áframhaldandi náms. Í kafla þrjú er gildi sköpunarkraftsins í námi barna 

gerður að umtalsefni. Þar er skoðað á hvern hátt sköpunarkrafturinn hefur áhrif á 

þroska barna. Fjórði kafli fjallar um hugmyndafræði ítalska uppeldis- og 

sálfræðingsins Loris Malaguzzi. Hann hefur haft gífurleg áhrif á uppeldisstarf í 

leikskólum bæði í heimalandi sínu, Ítalíu og víðar, meðal annars á Norðurlöndum. Í 

fimmta kafla er fjallað um rannsóknir Lowenfeld og Brittain á myndsköpun ungra 

barna. Rannsóknir þeirra hafa leitt í ljós hversu mikið nám fer fram hjá börnum í 

myndsköpun og hversu brýnt er að virkja þessa leið barna sem grunn undir frekara 

nám. Í sjötta kafla er fjallað um rannsóknir sem finnski heilasérfræðingurinn Matti 

Bergström hefur gert á heilastarfsemi og þau áhrif sem hann telur að niðurstöður 

rannsóknanna geti haft á skilning okkar á því hvernig börnum er eðlilegast að læra. 

Hugtakið Kaos gegnir lykilhlutverki í kenningum Bergström. Merking hugtaksins 

vísar til ringulreiðar sem er nauðsynleg forsenda þess að eitthvað nýtt verði til. 

Sjöundi kafli er um áhrif menningar á börn og er þar stuðst við rannsóknir Matti 

Bergström sem gerir grein fyrir þeirri skoðun sinni að menningin hafi áhrif á 

sköpunarkraft barnsins. Áttundi kafli er unnin úr viðtali sem höfundur tók við Önnu 

Richardsdóttur. Hún er sérfræðingur í nútíma listrænum tjáningardansi og viðtalið er 

tekið við hana til að fá gleggri mynd af því hvernig hægt sé að kenna börnum á 

skapandi hátt. Níundi kafli inniheldur tvær ljósmyndaskráningar. Þær voru gerðar til 

að skoða hvort að hugmyndir og kenningarnar í ritgerðinni um að nám barnsins felist í 

ferli verksins en ekki einungis útkomunni standist. Í tíunda kafla eru umræður um 

meginatriði ritgerðarinnar og niðurstöður dregnar af því sem ritgerðin hefur leitt í ljós 

varðandi þær þrjár spurningar sem lagt var af stað með í upphafi.  

Allar ljósmyndir í ritgerðinni, ásamt mynd á forsíðu, eru teknar af höfundi 

ritgerðarinnar og eru í hans eigu. 
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2 Hvað segja námskrár um kennslu listgreina? 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er eitt af meginmarkmiðum leikskólans að rækta 

tjáningar- og sköpunarmátt barna með það fyrir augum að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.1 Ekki er gefin upp ákveðinn 

stundafjöldi fyrir listgreinar leikskóla heldur eiga þær að vera samofnar 

undirstöðuþáttum leikskólastarfsins sem eru leikur, dagleg umönnun og almenn 

lífsleikni.2 Í leiðum að markmiðum segir:  

Í leikskóla á að leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Ekki er um 
beina kennslu að ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu.3

Í Aðalnámskrá leikskóla er listgreinum gert hátt undir höfði og markmiðið er að 

sköpunarkraftur barnsins fái að njóta sín. Þar segir að sköpunarkraftur þeirra og 

hugmyndaauðgi geri þeim kleift að sjá ný tengsl. Í sköpuninni læra börnin að koma 

fram með nýstárlegar hugmyndir og hugsanamynstur. Þetta á jafnt við um leik 

barnsins, myndsköpun og tónlist svo eitthvað sé nefnt.4

Í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla í listgreinum fyrir yngsta stigið (1. – 

4. bekk) segir að nauðsynlegt sé að hefja strax skipulega uppbyggingu listnáms. 

Listnámið felur í sér myndlist, textílmennt, tónmennt, leikræna tjáningu og dans. 

Kennslustundafjöldinn sem gefinn er fyrir þessar listgreinar samanlagt, samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá, á að vera 4 stundir á viku að lágmarki. Hins vegar er það val 

stjórnenda hvers skóla hvort þeir nýta sér þann möguleika að bæta við 

kennslustundum fyrir einstakar greinar. Í námskránni er því haldið fram að listnám 

efli sköpunargáfu nemandans vegna þess að listir reyni bæði á ímyndunarafl og 

rökhyggju.5 Þar segir:  

Frumleg tengslamyndun ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni liggur til 
grundvallar því sem nefnt hefur verið sköpunargáfa. Í listum er leyfilegt að 
leika, spyrja og ögra sem leiðir til óvæntra tenginga. Sköpunargáfan er 
einstaklingnum nauðsynleg til þess að mæta síbreytilegum kröfum 
nútímaþjóðfélagsins.6

1 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
2 Aðalnámskrá leikskóla 1999:19 
3 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
4 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11-24 
5 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:3-15 
6 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:7 
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Í námskránni kemur fram að listir séu kveikja hugmynda og nýsköpunar í 

samfélaginu.7

Í listiðkun er sífellt spurt spurninga og krafist svara því að eðli lista er 
sköpun. Sá sem er skapandi kemur fram með nýjar hugmyndir, metur þær 
og fylgir þeim eftir. Á öllum starfssviðum þjóðfélagsins er þörf fyrir 
einstaklinga sem eru gæddir þeim eiginleikum sem þroskaðir eru í 
listkennslu, frumkvæði og nýsköpun.8

En þrátt fyrir að listgreinarnar séu fimm talsins samkvæmt námskránni þá eru 
einungis þrjár þeirra skyldunámsgreinar, myndlist, textílmennt og tónmennt.9

2.1 Staða listmenntunar í reynd  

Það er fagnaðarefni að í námskrá grunnskóla sé fjallað um mikilvægi listmenntunar í 

öllu skólastarfi og í þroska einstaklingsins. Staðreyndin er hins vegar sú að lágar 

einkunnir í stærðfræði geta gert það að verkum að nemanda er gert ókleift að velja 

myndlistarnám þegar grunnskóla er lokið þó að hann standi sig mjög vel í því. Hins 

vegar stöðvar ekki lág einkunn í myndlist nemanda í að komast áfram til 

framhaldsnáms í stærðfræði. Niðurstaða skólakerfisins virðist alltaf vera sú að 

nemendur séu eingöngu látnir taka próf í mjög afmörkuðum, útkomumiðuðum 

þáttum. Það er alls ekki réttlætanlegt að öllum nemendum sé þröngvað í gegnum sama 

nálaraugað.10 

Lítill tími er gefinn fyrir listgreinar í stundatöflu nemenda. Tónlist, leikræn 

tjáning, dans og myndlist eru oft aðeins 40 mínútur í einu. Þetta getur leitt til þess að 

gæði listnámsins verða afar takmörkuð. Barnahópurinn nær ekki að þróa hugmyndir 

sínar á viðeigandi hátt. Listgreinar eru þess eðlis að góðan tíma þarf að gefa fyrir 

einbeitingu og ástundun. En vegna þess hversu fáir tímar eru ætlaðir fyrir listgreinar í 

stundaskrám fyrir allar listgreinarnar þá líður yfirleitt of langur tími á milli þeirra. 

Þetta verður til þess að iðulega þarf að byrja hvern nýjan tíma á því að rifja upp það 

sem á undan var gert. Þá er ekki mikið eftir af tímanum til að þróa hugmyndir áfram.11 

Í umræðum um listgreinar er sjónum iðulega beint að sýnilegu birtingarformi 

listarinnar. Listin á sér hins vegar mörg birtingarform og það er eðli listarinnar sem 

þarf að leggja áherslu á og skoða nánar. Hugtakið list er spurning um hugarfar, 

 
7 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:9 
8 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:9 
9 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:5 
10 Arna G. Valsdóttir 2001  
11 Robinsson 1989:63  
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hvernig hægt er að nálgast hluti. Listin rannsakar, spyr spurninga og tekur engu sem 

gefnu. Hún gerir okkur kleift að takast á við daglegt líf og mæta hinu óþekkta.12 

Mikilvægt er að leggja sig fram við að skilja hvernig börn leita leiða til þess að 

leysa vandamál og finna úrlausnir. Áherslan þarf að vera á það ferli sem fer í gang 

þegar barn lærir en ekki útkomuna. Þegar alúð er lögð í ferlið verður útkoman 

sjálfkrafa góð. Barnið upplifir sig þá viðurkennt á sínum forsendum og sýnir þar af 

leiðandi innri aga. Ef barninu finnst að það standist ekki kröfur skólakerfisins eru 

meiri líkur á því að það sýni neikvæða hegðun og agaleysi.13 

12 Arna G. Valsdóttir 2001  
13 Arna G. Valsdóttir 2001  
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3 Gildi sköpunarkraftsins í námi barnsins 
Sá einn er skáld, sem skilur fuglamál, 
og skærast hljómar það í barnsins sál. 
Hann saurgar aldrei söngsins helgu vé. 
Hann syngur líf í smiðjumó og tré.14 

Sköpunarkrafturinn leikur stórt hlutverk í listum og þegar fjallað er um hann er átt við 

hvers konar úrlausnir eða störf sem krefjast sýnar á ákveðin viðfangsefni og á jafnt 

við um listir, vísindi og viðskipti.15 Sköpunarkrafturinn er ekki fáum útvöldum gefinn 

heldur býr hann í öllum manneskjum.16 Hann eflir samskiptahæfni barnsins, eykur 

ímyndunarafl þess, hvetur það til rannsókna og eflir skynjun þess og hugsun. 

Sköpunarkrafturinn er óaðskiljanlegur hluti vitsmunaþroska barnsins hvað varðar 

hugsun þess, skilning og ákvarðanatöku.17 Barn lærir í gegnum skynfæri sín og 

hæfileikinn til að sjá, snerta, heyra, lykta og bragða lætur barninu í té þá tengingu 

milli þess og umhverfisins sem það þarf á að halda. Nám barns ætti því að 

grundvallast á skynjun þess. Sköpun er stöðugt ferli aðlögunar og áætlana byggðum á 

reynslu barnsins.18 

Sköpunin er leið barnsins til að upplifa og rannsaka. Það notar listir sem 

farveg fyrir sköpunarkraft sinn, til að uppgötva leyndardóma, gleði og til að yfirstíga 

hindranir. Afurðin er ekki ástæða fyrir sköpun barnsins heldur er það ferlið sjálft sem 

skiptir það mestu máli. Sköpunarkrafturinn gerir barninu kleift að rannsaka og 

uppgötva þann heim sem það lifir í.19 Þrátt fyrir þetta er gríðarleg áhersla lögð á hið 

talaða orð í vestrænni menningu. Án þess að ætla að gera lítið úr því þá er það svo að 

aðrir jafn mikilvægir þættir hafa horfið í skuggann vegna þessa. Margir lesblindir 

einstaklingar hugsa til dæmis ekki í orðum heldur í myndum. Þeir upplifa hugsun sína 

að mestu leyti jafn sannfærandi og hlutveruleikann, í þrívídd, með hljóðum, lykt, 

snertiskyni og jafnvel bragði. Eftir því sem barnið notar meira myndræna hugsun því 

minna notar það orðræna hugsun. Af þessu leiðir að þegar barnið notar orð lítið í innra 

hugsanaferlinu þá verður orðaforði og leikni í að nota orð lakari en hjá þeim sem 

 
14 Davíð Stefánsson 1965:472 
15 Hjálmar H. Ragnarsson 2001 
16 Kindler 1997:11 
17 Goldberg og Phillips 1992:v 
18 Lowenfeld og Brittain 1982:4-5 
19 Kohl 1994:11 
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hugsa að mestu leyti í orðum. Þetta sýnir okkur fram á að hægt er að styðjast við fleira 

en orð í menntun barna.20 

Sköpunarkrafturinn gerir barnið hæfara til að takast á við sífelldar breytingar í 

heiminum. Í þessum síbreytilega heimi þar sem mikil áhersla er lögð á vanabundna 

hugsun er nauðsynlegt að vernda virðingu fyrir barninu og því sem gerir það einstakt. 

Vanabundin hugsun er ekki það sem gerir barnið einstakt heldur er það sköpunarhæfni 

þess, sveigjanleiki og vilji til að reyna eitthvað nýtt sem er mikilvægur þáttur í því að 

barnið geti tekist á við síbreytilegan heim. Sköpunarkrafturinn veitir barninu stöðugt 

nýja sýn á veruleikann og innsýn í það hvernig hægt er að leysa ný vandamál.21 

Enginn veit hvað mætir barni nútímans þegar það eldist en það er ákafalega brýnt að 

barnið eigi góða möguleika á því að geta mætt ögrunum sem á lífsleið þess verður og 

til þess að það geti það þarf barnið að vera skapandi og hugmyndaríkt.22 Sköpun felur 

ekki einungis í sér frjálsa tjáningu heldur er hún samofin og endurspeglar 

raunveruleikann og kemur með nýja sýn á hvernig hægt er að koma með nýjar lausnir 

á náttúrulögmálunum.23 

Ef manneskjan á að geta verið fullsköpuð og sjálfstæð persóna er ekki nóg að 

stuðla að þroska þekkingargreindarinnar og þeirra hæfileika sem búa í vinstra 

heilahvelinu. Jafn mikilvægt er að örva hægra heilahvelið og efla starfsemi þess á 

allan hátt og áhrifaríkasta leiðin til þess er að þjálfa börn strax frá unga aldri í að tjá 

sig í gegnum frjálst form til dæmis í myndrænni sköpun, tónlist og dansi. Þekking 

okkar á starfsemi heilans24 hefur eflt mjög skilning okkar á mikilvægi þess að þroska 

skapandi hugsun en samt sem áður er langt í land með að skólar hafi almennt breytt 

um stefnu eða áherslur með tilliti til þess.25 

Námskrár hvort sem er í leik- eða grunnskóla lýsa því hvað kennarar eiga að 

kenna börnum. Þau eiga að læra um umhverfið, stærðfærði, lesa, klippa og líma, 

þjálfa fín- og grófhreyfingar og þjálfa vitræna hugsun. Þau eiga að læra að hlusta, 

syngja, spila og allt hvað eina. Auðvitað er það svo að því fleira sem krafist er að 

tekið sé fyrir í námi barnanna því meðvitaðri verða kennarar um alla þætti sem þroska 

þarf hjá barninu. En börnin verða oft bara stressuð þegar reynt er að koma öllum 

 
20 Valgerður Þ. Jónsdóttir 2001:4B 
21 McLeod og Cropley 1989:60 
22 Duffy 1988:23 
23 Tonucci 2000:76 
24 [Í 6. kafla er nánar fjallað um áhrif heilastarfseminnar á skapandi hugsun.]
25 Hjálmar H. Ragnarsson 2001 
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þessum atriðum að í námi þess. Allt er skipulagt og samt vantar alltaf tíma til að koma 

öllu að.26 

3.1 Leikur barnsins 

Leikur og sköpun eru greinar af sama meiði.27 Kaos28 og regla mætast í leik 

barnsins.29 Í skapandi leik er það ferlið sjálft sem mestu máli skiptir. Barnið málar 

mynd eða byggir snjókarl og þegar verkinu er lokið skiptir það barnið ekki lengur 

máli. Það hefur lagt mikið á sig við ferlið en hendir kannski myndinni burt eða gefur 

einhverjum hana og eyðileggur snjókarlinn. Barnið hefur ekki lengur áhuga á verkinu. 

Kennarar eru stundum á harða hlaupum við að reyna að bjarga verkum barnsins frá 

eyðileggingu. Í leiknum lærir barnið að vinna úr öllu því sem það ekki skilur og þorir 

að gera hluti sem það annars ekki þorir. Ef aðstæður verða barninu ofviða segir það 

bara: „Nú er ég hætt að leika mér.“30 Þessi leikgleði er afar mikilvæg í listsköpun 

barnsins. Það er oft skilningurinn frekar en það nytsamlega sem verður til þess að 

vekja og halda við áhuga barna. Hvernig hver og einn upplifir sjálfan sig og þann 

heim sem hann býr í getur auðgað og litað heildarupplifun annarra af 

raunveruleikanum. Listin verður þá nokkurskonar samskiptatæki. Ef aftur á móti barn 

fær það verkefni að gera myndir eða búa til snjókarl með það að markmiði að miðla 

einhverju til annarra tapar það léttilega þeim gáska og þeirri dirfsku sem nauðsynleg 

er til að snerta við fólki.31 

Samkvæmt Torben Hangaard Rasmussen er bæði að finna reglu og kaos í 

einum og sama leik barna. Reglan og óreiðan gera ráð fyrir hvort öðru og setja hvort 

öðru skilyrði. Þeir sem rannsaka leiki barna sjá og skrifa aðallega um það sem þeir 

kannast við sjálfir það er, reglurnar í leiknum. Leikskólakennarar læra að skilja 

hreyfileiki, táknræna leiki og regluleiki með tilliti til þess hvernig þeir þróast. Þetta 

eru allt skiljanlegir leikir. Hætta er á að leikur sem virðist vera óskiljanlegur sé 

stöðvaður og barninu beint í átt að öðru viðfangsefni. Þegar skráningar eru gerðar á 

leik barna verða þær óhjákvæmilega hlutdrægar. Rannsakendur túlka það sem þeir sjá 

en geta aldrei verið vissir um að túlkunin sé rétt. Þess vegna er mikilvægt að hafa 

26 Olofson 1998:32 
27 Olofson 1998:159 
28 [Kaos er ástand þar sem úrslitabreytingar eiga sér stað. Kaos er ringulreið sem er nauðsynleg 
forsenda  þess að eitthvað nýtt verði til. Í kafla 6 um rannsóknir Matti Bergström er fjallað nánar um 
þetta  hugtak.] 
29 Olofson 1998:173 
30 Olofson 1998:32 
31 Nordenfalk 1996:83-84 
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ávallt í huga margföldunaráhrif leiksins og að ekki dugar að horfa eingöngu á þá leiki 

sem hægt er að setja í einhverja flokka.32 

32 Olofson 1998:157-158 
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4 Hugmyndafræði Loris Malaguzzi  
Eitt orð hefur hundrað höfuð.33

Loris Malaguzzi fæddist í borginni Reggio Emilia á Ítalíu árið 1920. Hann útskrifaðist 

sem uppeldisfræðingur frá Urbino háskólanum og lauk sálfræðiprófi frá CNR 

(þjóðarrannsóknarstofnuninni) í Róm.34 Eftir að hafa starfað sem grunnskólakennari í 

sjö ár ákvað hann að ganga til liðs við foreldra sem upp á eigin spýtur voru að koma á 

fót skólum fyrir ung börn stuttu eftir seinni heimstyrjöldina. Hann tók þessa ákvörðun 

ekki síst vegna óánægju með stefnu yfirvalda í ríkisreknum skólum og taldi að 

skólakerfið sýndi börnum óbærilegt tómlæti með þrælslundaðri hentistefnu í kennslu 

að leiðarljósi. Árið 1963 var fyrsti leikskólinn stofnaður, fyrir 3 – 6 ára börn, sem ekki 

laut stefnu ríkisins í menntamálum heldur var rekinn af foreldrum barnanna. Skólinn 

var kallaður Robinson og vísaði til hetju Dafoes í ævintýrinu um Robinson Krúsó. 

Árið 1967 voru allir þeir skólar sem foreldrar höfðu byggt upp af sjálfsdáðum settir 

undir stjórn umdæmisins í Reggio Emilia.35 Skólarnir eru þekktir í dag sem Reggio 

skólar og byggja á uppeldisfræði Malaguzzi sem segir að börn hafi 100 mál en að 99 

þeirra séu tekin frá þeim.36 Í uppeldisfræði hans er lögð áhersla á menningu barnsins 

og tengsl þess við umhverfi sitt. Víðast hvar stuðlar menning og skóli að því að skilja 

að líkama og huga. Börnum er kennt að hugsa án líkama og framkvæma án hugsunar. 

Leikurinn og vinnan, veruleikinn og draumurinn, vísindin og hugarflugið eru gerð að 

mótsögn.37 

Í Reggio leikskólunum er lögð áhersla á framþróun í starfi og stöðugt leitað 

nýrra leiða fram á við. Myndin er talin gegna lykilhlutverki í starfinu og því eru 

börnin látin fást við skapandi starf í ríkum mæli. Markmiðið er að þau læri að skapa á 

eigin spýtur en verði ekki óvirkir þiggjendur. Í öllum Reggio leikskólunum eru 

sérstakar vinnustofur sem stjórnað er af myndmenntakennurum. Í vinnustofunum er 

unnið að ákveðnum þemum. „Dúfa“ er dæmi um þemaverkefni. Þá byrja börnin á því 

að fara með myndmenntakennaranum í vettvangsferð á torg þar sem dúfur safnast 

iðulega saman. Dúfurnar eru skoðaðar vandlega, líkt eftir hreyfingum þeirra, hlustað 

 
33 Spakmæli 1991:57 
34 Ceppi og  Zini 1998:158 
35 Edwards, Gandini og Forman 1998:49-54 
36 [Ekki er átt við að málin séu 100 í bókstaflegri merkingu heldur að tjáningarleiðir þeirra séu ótal 
margar.]
37 Börn hafa 100 mál, en frá þeim tekin 99 
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eftir hljóðunum sem þær gefa frá sér, goggurinn skoðaður, fylgst með göngulagi 

þeirra, flugi, hvernig og hvað þær borða og hvaðeina annað sem viðkemur efninu. 

Þegar börnin koma til baka í leikskólann lýsa þau fyrir félögum sínum hvers þau urðu 

vísari. Þannig glöggva börnin sig betur á því sem þau hafa upplifað. Þau skoða 

myndabækur með teikningum af dúfum, skoða fjaðrir, setja þær í vatn til að athuga 

hvort þær blotna mikið eða lítið, hvort þær fljóta eða sökkva. Þau láta fjöður og prik 

detta samtímis úr einhverri hæð til að sjá hvort fellur fyrr til jarðar, prófa að láta 

bréfsnepil og fjöður falla samtímis og sjá muninn á fallhraða þessara ólíku hluta. Eftir 

að hafa rannsakað ítarlega allt sem viðkemur dúfum fara börnin í vinnustofun 

leikskólans þar sem þau teikna myndir af dúfum, mála myndir, móta þær úr leir, útbúa 

vængi og gogg úr pappír, leika þær og búa til skuggaleikrit. Í kjölfarið eru fengnir 

tveir áhugamenn um bréfdúfur til að sýna ratvísi dúfnanna. Í þessu starfi er engin gjá á 

milli skilningarvitanna og hugarstarfsins. Hvort um sig stuðlar að þroska hins.38 

Börn eru forvitin og vilja stöðugt læra eitthvað nýtt. Þau eru ekki í vandræðum 

með að breyta skilningi sínum á hlutunum. Þau eiga auðvelt með að skilja og útskýra 

hlutina en þau eiga líka auðvelt með að breyta skilningi sínum þegar þau öðlast nýja 

þekkingu. Þeir sem starfa með börnum verða að viðurkenna það að börnum er eðlilegt 

að rannsaka heiminn á þennan hátt og þeir verða að viðurkenna að börn eru forvitin 

og tilbúin til að rannsaka heiminn. En það sem börn hafa fyrst og fremst þörf fyrir er 

að hlustað sé á inntak þess sem þau segja. Að hlusta á börn felur í sér virka hlustun og 

skilning á því að þau læra um hluti á annan hátt en fullorðnir. Virk hlustun felur ekki 

bara í sér að hlusta eftir því sem börnin segja með orðum heldur líka því sem þau 

segja án orða. Eitt af því sem hinir fullorðnu geta gert fyrir börnin er að gefa þeim 

tækifæri til að rannsaka hluti og mynda sér skoðun um þá.39 

Malaguzzi telur mikilvægt að augað og sjónin séu þjálfuð allt frá unga aldri þar 

sem sjónin sé mikilvægust þeirra 100 mála sem barnið hefur. En að sjá felur ekki 

einungis í sér að sjá heldur einnig að hugsa með vissum hætti, gagnrýna og skoða 

hlutina á nýjan hátt. Augað þroskast ekki og dafnar af sjálfu sér frekar en önnur líffæri 

og því þarf augað að fá tækifæri til þess að þroskast. „Þeim mun betur sem barnið sér 

þeim mun líklegra er að það eigi auðvelt með að tala, auðvelt með að hugsa, auðvelt 

með að skilja og ekki síst auðvelt með að skapa.“ Ekki er átt við að augað eigi að vera 

líffæri sem ýtir öllu öðru til hliðar. Hér er einungis átt við það sem augað stendur fyrir 
 
38 Börn hafa 100 mál, en frá þeim tekin 99 
39 Det forskende barn 
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hvað hegðunarmynstur varðar hjá börnum sem ekki er metið sem skyldi í okkar 

menningarheimi. „Ef augað sér vel þá vinnur höndin vel.“ Samband auga og handa er 

þýðingarmikið bæði fyrir athöfn og hugsun. Því þarf frá byrjun að efla með barninu 

þá hæfni að grandskoða hlutina og öðlast á þeim sem bestan skilning svo að það geti 

að því loknu unnið með efnið. „Ef augað er ekki næmt verður barnið ekki forvitið, 

hefur enga löngun til uppgötvunar og heldur engan vilja til þess sem er barninu svo 

mikilvægt, að setja sér markmið til að keppa að.“ Skólakerfið í dag er þannig að oft er 

verið að heyja harða baráttu við þrotlausan orðaflauminn. Við erum bókstaflega að 

drukkna í orðum. Kennslan ræðst nær eingöngu af orðum. Í Reggio skólunum byggist 

starfið á því að orð haldist í hendur við athafnir en þessu er afar lítið sinnt í 

skólakerfinu yfirleitt. Börn þurfa að geta fullnægt þeirri löngun sinni að skoða og 

skilja með augunum.40 Þjóðfélagið er stöðugt að senda okkur þau skilaboð að orð séu 

eini farvegur fróðleiks og að líkami og menning séu annars eðlis en alvara fræðanna. 

Oft er litið á þau sem léttvægt tómstundagaman. Frá sjónvarpinu kemur svo endalaus 

buna af orðum og myndum sem segja barninu ekki neitt því að þau geta ekki tengt þau 

við eigin reynslu eða mannlega hlýju.41 

Uppeldisstarfið í Reggio er í stöðugri framþróun og lagar sig að breytingum í 

heiminum. Tölvan er dæmi um tækni sem rutt hefur sér til rúms í menningunni og í 

Reggio er litið á hana sem nýjan aflgjafa sem ýtt getur undir þroska barnsins og hvatt 

það til dáða. Þannig nýtt  getur tölvutæknin orðið til góðs í kennslu. Í Reggio eru til 

dæmis notuð teikniforrit sem geta stjórnað hreyfingum tækja. Þegar barnið vinnur við 

tölvuna þarf það að geta samlagað tvenns konar hugsunarhátt, sinn eigin hugsunarhátt 

og „hugsun“ tölvunnar. Hugsun barnsins er leitandi og sveigjanleg og getur aðlagað 

sig nýjum aðstæðum á meðan að „hugsun“ tölvunnar er auðsveip, stíf og bundin í 

forrit. Þegar börn vinna með tölvuna geta þau því notað tækifærið til að endurhugsa 

hvað þau eru að gera og tölvan bendir þeim á hvernig leysa má þrautir og gefur þar að 

auki ráð um hvernig hægt er að vinna í samvinnu við sig. Tölvunotkunin getur þannig 

tvinnast saman við könnun, hugsun, starf og uppgötvun barnsins.42 Barnið hefur frjótt 

ímyndunarafl og hugsun þess fæðir af sér sífellt nýjar myndir og hugsýnir þar sem það 

þarf að nota hugsun sína, skynjun og velta hlutum fyrir sér. Við ímyndun notar barnið 

skynjun, tilfinningar, samskiptatengsl, veltir fyrir sér vandamálum, hugmyndum um 

 
40 Börn hafa 100 mál, en frá þeim tekin 99 
41 Börn hafa hundrað mál 1988:13-14 
42 Malaguzzi 2000:102-103 
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hvað er mögulegt, samhengi hluta og hvað er ómögulegt og án samhengis. Einstein 

kallaði þetta að halda hugsýninni eins lengi og mögulegt er en bíða með að tjá hana í 

orði og verki. Rannsóknaraðferð af þessu tagi er í höndum barnsins og það hefur 

eingöngu áhuga á undrinu og lífsgleðinni sem skynjunin veitir.43 

43 Malaguzzi 2000:35 
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5 Myndsköpun ungra barna 
Sérhverja hreyfing og hugargrip 
þú handleikur varkár með spekingssvip 
...44

Sköpunarhæfni barna, frjáls tjáningarháttur og litagleði er undraverð. En til langs tíma 

voru myndverk barna litin sömu augum og illa gerð myndverk eftir fullorðna. Sem 

betur fer hefur aukin þekking á þroska barna vakið áhuga kennara á barninu sem 

skapandi einstaklingi og leitt til þess að aukin virðing er borin fyrir verkum þess.45 

5.1 Lowenfeld 

Lowenfeld (1903) var þekktur fræðimaður á sviði listmenntunar í Austurríki og víðar 

en flúði til Bandaríkjanna í seinni heimsstyrjöldinni og kenndi bæði við Harvard og 

Kólimbíu-háskóla. Hann flutti síðar til Pensilvaníu og kenndi sem prófessor við 

ríkisháskólann þar allt þar til hann lést árið 1960. Hann stýrði listfræðideild háskólans 

og var landsþekktur fyrir rannsóknir sínar á sviði listmenntunar.46 Markmið hans var 

að skilja hvernig börn miðla sköpunargáfu og þroska sínum í gegnum myndsköpun.47 

Lowenfeld telur að listsköpun sé órjúfanlegur þáttur í þroska barnsins og sé 

jafnframt ein af eðlilegustu tjáningarleiðum þess. Reynsla barnsins skiptir miklu máli 

í sköpun þess. Það hvernig barnið upplifir umhverfi sitt og hvernig það túlkar það. Ef 

barnið, með sköpunarkrafti sínum reynir að tengja alla reynslu sína svo sem hugsun, 

tilfinningar, sjónskyn, snertiskyn, heyrn og bragð við hvert annað er líklegt að það 

hafi áhrif á persónueinkenni þess. Strax og barnið fer að krota á blað er mikilvægt að 

það fái að tjá með listsköpun sinni hvernig það skynjar umhverfi sitt. Barnið teiknar 

tré, manneskjur, staðsetningu hluta og svo framvegis eftir því hvernig það upplifir það 

í reynsluheimi sínum. Ef teikningar barnsins fá að þróast óáreittar bætist smám saman 

við þær næmni fyrir hlutunum og hvernig það upplifir tilfinningar annarra. Þetta leiðir 

til þess að það þroskar með sér eina af mikilvægustu forsendum samvinnuhugsunar.48 

En fleira gerist í þroska barnsins þegar það teiknar og meðhöndlar liti, pensla og 

annan efnivið á eigin forsendum. Barnið lærir af reynslu að mismunandi litir og 

penslar gera mismunandi breiðar línur og að það hefur áhrif hvort litirnir eða 
 
44 Stephan G. Stephansson 1939:223 
45 Valborg Sigurðardóttir 1989:11 
46 Lowenfeld 1985:6-7; Lowenfeld 1983:xvi-xvii 
47 Lowenfeld 1982:ix, Lowenfeld 1965:xiv-xv 
48 Lowenfeld 1954:3-7 



16

penslarnir eru notaðir með miklum eða litlum þrýstingi. Myndsköpun barnsins veitir 

því þannig gleði og þroskar það á margvíslegan hátt.49 Það hefur hins vegar neikvæð 

áhrif á sköpun barnsins ef fullorðnir reyna að hafa áhrif á hvað og hvernig barnið 

teiknar, þar sem barn á þessum aldri hugsar ekki í myndum. Ef kennarar biðja barnið 

um að teikna epli þá er ekki líklegt að það skilji hvað átt er við. Barn lítur á epli sem 

eitthvað til að borða, lykta af og halda á.50 

Um tveggja ára aldurinn, og jafnvel fyrr, er barnið fært um að nota 

handahreyfingar til að krota á blað. Í byrjun lítur út fyrir að þessar hreyfingar séu 

stjórnlausar en barnið virðist vera niðursokkið í þessa iðju sína og njóta hennar. Um 

það bil hálfu ári eftir að barn byrjar að krota kemst það að raun um að það getur 

stjórnað þessu kroti að eigin vilja. Þetta veitir barninu mikla ánægju og sjálfstraust og 

það endurtekur leikinn aftur og aftur og nær þannig að fullkomna hreyfingar sínar. 

Það er brýnt að gera sér grein fyrir þessum áhrifum á sjálfstraust barnsins og hversu 

mikilvægt það er að gera ekki þær kröfur til þess að það teikni eitthvað sem það 

hvorki skilur né er fært um að teikna. Ef barn er niðursokkið í það sem það er að gera 

og sjálfstraust þess er í lagi þá gefur það lítinn gaum að því sem er að gerast í kringum 

það og lætur fátt trufla sig. Það getur hins vegar verið vísbending um lítið sjálfstraust 

ef barn á erfitt með að einbeita sér að því sem það er að krota og lætur truflast 

auðveldlega. Krot barns í þessari aðstöðu er oft lítið og einangrað á blaðinu, á meðan 

að krot barns sem hefur gott sjálfstraust er stærra og samfelldara. Líklegra er að krot 

barnsins verði lítið og einangrað ef það er oft beðið um að teikna „raunverulega“ hluti 

og ef því er sýnt hvernig „á að” teikna. Þetta getur leitt til þess að barnið vilji ekki 

teikna annað en það sem það sér en þar sem barn á þessum aldri er ófært um það þá 

leiðir það til þess að það grípur til þess neyðarúrræðis að reyna að líkja sem best eftir 

því sem það sér. Við þetta tapar barnið sveigjanleika sínum og getur ekki tjáð nýjar 

upplifanir á frjálsan hátt með stórum og frjálsum strokum í kroti sínu.51 

Þrátt fyrir að krot barns geti gefið ýmislegt í skyn varðandi sjálfstraust og 

líðan þess þá má ekki gleyma að hafa í huga þann mikla mun sem er á einstaklingum. 

Þannig getur einu barni verið eðlilegra að teikna lítil, ósamfelld krot og notað jafnvel 

aðeins eitt horn blaðsins til að krota á, meðan öðru barni er nauðsynlegt að nota stærri 

flöt til að krota á og gera stærri hreyfingar á blaðið. Það þarf ekkert að vera athugavert 

 
49 Lowenfeld 1954:7 
50 Lowenfeld 1954:11,70 
51 Lowenfeld 1954:68-73 
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við þetta frekar en að sumu fólki líður betra í litlu en stóru rými. Við verðum að hafa í 

huga að hver fugl flýgur eins og hann er fjaðraður. Það gæti á hinn bóginn haft aukin 

áhrif á sveigjanleika barnsins að bjóða því blöð af mismunandi stærðum þar sem 

stærð blaðsins getur haft áhrif á hvernig barnið sýnir tilfinningar sínar í krotinu. Ef 

barnið notar alltaf lítinn hluta blaðsins, án tillits til stærðar blaðsins, þá er vert að 

skoða hvort styrkja þurfi sjálfstraust barnsins. Kannski þarf að gefa barninu meira 

frelsi í sjálfstæðri tjáningu og veita því meiri athygli.52 

Börn nota venjulega tvær ólíkar leiðir til að þekja blaðið og hvor aðferð hefur 

sína þýðingu. Annars vegar eru börn sem byrja að krota á blaðið þangað til það er 

búið að þekja alla hluta þess. Þetta sýnir þrautseigju barnanna en er nokkuð einhæf 

aðferð sem þau búa yfir. Hins vegar eru það börn sem byrja á því að teikna með einni 

stórri hreyfingu og þegar þau líta á blaðið og gera sér grein fyrir þessari einhliða 

dreifingu hreyfingar sinnar auka þau við hreyfingar sínar á þann hluta blaðsins sem 

enn hefur ekki verið þakinn. Þessi börn hafa ómeðvitaða tilfinningu fyrir eiginlegri 

skipulagningu. Skiplagning er mikilvægur hluti fagurfræði og þar af leiðandi eru þessi 

börn meira skapandi þar sem þau „finna“ fyrir tengingu milli hreyfingarinnar og 

flatarins sem þau nota.53 

5.2 Brittain 

Brittain var samstarfsmaður Lowenfeld54 og einn af fyrstu nemendum hans. Hann 

rannsakaði myndlist ungra barna og voru rannsóknirnar að mestu unnar við Cornell 

háskólann í Bandaríkjunum þar sem Brittain starfaði.55 Hann varpar fram þeirri 

spurningu hvort eitthvert nám eigi sér stað hjá ungum börnum í gegnum listir? Hvers 

konar listir eiga hug barna? Hvers konar vinna á sér stað hjá þeim? Til að þægilegra 

væri að skoða þessa þætti vann hann, ásamt aðstoðarmönnum sínum, rannsóknir á 

börnum í Cornell leikskólanum og stóðu þær yfir í 5 ár. Niðurstöður rannsóknanna 

byggðust á mörgum athugunum á börnunum. Listir, í margvíslegu formi, reyndust 

vera hluti af daglegu lífi þeirra, einhvern hluta dagsins. 

Í rannsókninni var fylgst með börnum frá aldrinum tæplega 2 ára og til 

rúmlega 5 ára. Í barnahópunum voru 17 - 20 börn sem komu fyrst og fremst frá 

miðstéttarfjölskyldum, fáein börn með sérþarfir voru einnig í hópunum. Á hverjum 
 
52 Lowenfeld 1954:73 
53 Lowenfeld 1954:75 
54 Valborg Sigurðardóttir 1989:17 
55 Brittain 1979:V-VI 



18

degi var varið að minnsta kosti einni klukkustund í myndlist.56 Einnig var myndum frá 

öðrum leikskólum safnað til að fá víðari sýn á margbreytileika myndsköpunar ungra 

barna. Myndirnar voru flokkaðar eftir aldri barnsins og fékkst við það yfirsýn yfir 

einkenni mynda eftir aldri barnanna.57 Hvert barn er einstakt og það hvernig það 

nálgast myndsköpun endurspeglar það. Sum börn virðast eingöngu hafa áhuga á að 

handleika efniviðinn sem tengist myndsköpun og njóta snertiskynsins og áferð 

efniviðarins svo sem áferð litanna. Hjá öðrum börnum er það sjónskynjunin sem er 

mikilvægust og þau hafa áhuga á því hvað stjórnar forminu og litaúrvalinu. Hjá enn 

öðrum börnum fær formið ákveðna merkingu, hvort sem það er hús eða risaeðla. 

Myndin verður þá tákn fyrir sérstakan atburð eða atburði og í henni koma fram 

tilfinningar barnsins til atburðarins.58 

5.3 Lowenfeld og Brittain 

Sköpunarkrafturinn vegur þungt í framþróun hvers samfélags og eflir skilning okkar á 

því sem er að gerast í kringum okkur. Hann gerir barninu kleift að veita tilfinningum 

sínum útrás. Hann er kröftug námsleið fyrir barnið vegna þess að ferli myndsköpunar 

og samsetning hluta er flókið ferli þar sem barnið þarf að nota fjölbreytta reynslu sína 

til að skapa nýja og merkingarbæra heild. Í þessu ferli veitir barnið okkur innsýn í 

hvernig það velur, túlkar og endurbætir það sem það vinnur með.59 Grundvöllurinn í 

kenningum Lowenfeld og Brittain er að myndsköpun sé órjúfanlegur þáttur í þroska 

barna. Myndsköpunin er samofin skapandi hugsun og alhliða þroska barna. Teiknun 

og málun eru flókið ferli þar sem börn nýta reynslu sína til að skapa nýja og 

merkingarbæra heild. Þau túlka reynslu sína og endurskapa hana og gefa okkur þar 

með innsýn inn í hvernig þau hugsa, finna til og sjá. Lowenfeld og Brittain telja að 

myndverk barna endurspegli tilfinningar þeirra, vitrænan þroska, félagsþroska, 

fagurþroska, sköpunarhæfni og líkams- og skynjunarþroska. Þeir greina 

myndsköpunarferlið í ákveðin þroskaskeið og telja ákveðin einkenni dæmigerð fyrir 

sérhvert þroskaskeið. En sameiginlegt öllum þessum stigum er að sköpunarferlið sjálft 

er það sem skiptir mestu máli fyrir þroska barnsins en ekki afurðin. Þegar barn teiknar 

er það líka að tala við sjálft sig. Það tengir persónur og hluti úr umhverfi sínu í nýjar 

heildir sem endurspegla hug barnsins sjálfs og örva skilning þess á umhverfinu. 
 
56 Brittain 1979:3 
57 Brittain 1979:23-24 
58 Brittain 1979:6 
59 Lowenfeld og Brittain 1982:3 
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Myndsköpun er þar af leiðandi mikilvæg fyrir hugarstarf barnsins, vaknandi 

félagsvitund þess, vitþroska og sköpunarhæfni.60 

Lowenfeld og Brittain skipta þróunarstigi í myndsköpun barna í fjögur skeið: 

 
1. Krotskeið sem nær til fjögurra ára aldurs. Barnið er upptekið við að kanna 

umhverfi sitt í gegnum skynfæri sín og tjáir þessar upplifanir sínar á blað með 

tilviljanakenndum strokum. Í framhaldi af þessu fer barnið að skoða liti, rými 

og þrívíddar hluti og strokur barnsins verða samfelldari og það hefur meiri 

stjórn á þeim. 

2. Forskemaskeið sem byrjar um fjögurra ára aldur og nær til sjö ára aldurs. 

Barnið tjáir raunverulega eða ímyndaða reynslu sína og gerir tilraun til að 

koma henni á blað. 

3. Skemaskeið sem byrjar um sjö ára aldur og nær til níu ára aldurs. Barnið 

rannsakar nýjar leiðir og aðferðir og reynir að finna út ákveðið mynstur milli 

sín og umhverfisins. Á þessu stigi fer barnið að nota form til að tákna hugtök. 

4. Raunsæisskeið sem nær frá um níu ára aldri til tólf ára aldurs. Barnið er farið 

að gera sér grein fyrir félagslegu hlutverki sínu og lætur í ljós óskir um að 

vinna í hóp án íhlutunar fullorðinna. Myndir barnsins verða raunsærri og 

hlutlægari. 

 
Það er oft erfitt að segja til um hvar eitt skeið endar og annað tekur við. Þroski 

barnsins á þessum fjórum skeiðum er nokkuð samfelldur og hvert skeið sem það 

gengur í gengum er miðpunktur í þroska þess. Hvert barn teiknar og málar á einstakan 

hátt. Unglingur er kannski upptekinn af fjarlægð, stærð og félagslegri stöðu sinni og 

andlegur og tilfinningalegur þroski hans endurspeglast í þessum hlutum. Fimm ára 

gamalt barn er hins vegar upptekið við að upplifa alla hluti í gegnum reynslu sína og 

tengsl þess við upplifun þess takmarkast við það umhverfi sem það getur snert, fundið 

fyrir eða hreyfst um í.61 

Þegar barnið er á krotskeiðinu ætti alls ekki að trufla krot þess segja 

Lowenfeld og Brittain. Það getur verið freistandi fyrir kennara barnsins að stoppa krot 

þess þegar honum finnst að það líkist nútímalistaverki og varðveita krot barnsins í 

þeirri mynd. Barnið skilur hins vegar ekki þessa truflun á myndsköpun sinni og það 

 
60 Valborg Sigurðardóttir 1989:17-18 
61 Lowenfeld og Brittain 1982:36-37 
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ætti þess vegna sjálft að ákveða hvenær því finnst að mynd þess sé fullgerð. Þegar 

barnið gefur mynd sinni nafn þá er það að sýna okkur inn í hugarheim sinn og gefa 

okkur vísbendingu um hvað það er að hugsa. Hægt er að örva ímyndunarafl barnsins 

með því að spyrja það opinna spurninga um myndverk þess. Ef barnið hefur sagt að 

myndin sýni sjálft sig í sælgætisbúð þá er hægt að spyrja það hvort það sé sérstakur 

ilmur inni í búðinni, með hverjum það fari í búðina og svo framvegis. Þó að kennarinn 

sjái ekki sælgætisbúð út úr mynd barnsins þá er nóg að barnið sjái fyrir sér það sem 

það hefur skapað á blaðið. Mikilvægast af öllu á öllum krotskeiðunum er skilningur 

og hvatning kennarans á því sem barnið er að fást við. Huga þarf vel að því að allur 

efniviður hæfi þörfum barnsins því að á þessum aldri er nauðsynlegt að barnið fái að 

endurtaka og upplifa hreyfiskyn sitt. Efniviðinn ætti að velja með það fyrir augum að 

hann hvetji barnið til frjálsrar tjáningar og barnið þarf að ráða við efniviðinn. Barn á 

krotskeiði ræður við margskonar efnivið og má þar nefna stóra pensla og stóra liti. 

Leir er líka upplagður fyrir þennan aldurshóp þar sem auðvelt er að búa til úr þeim 

þrívíða hluti og barnið notar fingurna og vöðvana á marga ólíka vegu. Efniviðurinn 

verður að vera þannig að hann auðveldi barninu að tjá sig.62 

Til að skilja þroska barnsins sem eina heild er mikilvægt að viðurkenna 

krotskeiðið sem nauðsynlegan þátt í þróunarferli þess. Vitrænn og tilfinningalegur 

þroski barnsins birtist í sköpun þess. Krotskeiðið er barninu gríðarlega mikilvægt því 

að á því þróar barnið viðhorf sitt til sjálfs síns og tilfinning þess fyrir því að heimurinn 

sé spennandi og áhugaverður staður til að búa í eflist. Kennarinn gegnir mikilvægu 

hlutverki í að þróa þetta viðhorf hjá barninu og veita því tækifæri til efla sjálfstraust 

sitt og næmni fyrir sjálfstjáningu í gegnum sköpun.63 

62 Lowenfeld og Brittain 1982:194-195 
63 Lowenfeld og Brittain 1982:193-200 
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6 Rannsóknir Matti Bergström á heilastarfsemi 
En í skólum úti um lönd 
er sú menntun boðin: 
fátt er skeytt um hjarta og hönd, 
hausinn út er troðinn.64 

Matti Bergström er taugalíffræðingur,65 heilasérfræðingur og prófessor við Háskólann 

í Helsinki, höfuðborg Finnlands. Með rannsóknum sínum á heilastarfsemi hefur hann 

skilgreint upphaf sjálfsprottinnar sköpunar hjá börnum og í kjölfarið hefur hann lagt 

til nýja uppeldisaðferð sem hann telur að sé til heilla fyrir þróun manneskjunnar til 

menningarlegs þroska. Til þess að öðlast skilning á þessu er nauðsynlegt að glöggva 

sig á því hvernig heilinn starfar. Þó að við vitum ekki í smáatriðum starfsemi heilans 

þá er hægt að skilgreina þau öfl sem þar eru að verki.66 

Í miðhluta heilans, randkerfinu, á sér stað árekstur milli kaos67 og reglu. 

Áreksturinn skapar forskilyrði fyrir raunverulega þróun heilans. Þar sem hægt er að 

líta á randkerfið sem „taugasálfræðilegt sjálf“ heilans (þar er miðstöð tilfinninga- og 

grundvallargildismats) þá er það einstaklings „sjálfið“ sem þróast sem afleiðing af 

árekstrinum milli kaos og reglu. Áreksturinn gerir sjálfinu kleift að búa til skapandi 

hugmyndir, ný gildi og nýja möguleika sem hvert og eitt er fagurfræðileg, sálræn 

heild.68 Þegar þetta er skoðað með þroska barna í huga vekur það sérstaka athygli að 

kaos-áhrifin tengjast óbeint meðvitundaráhrifum sem stjórnast af heilastofninum. 

Hægt er að vekja þessa meðvitund hjá börnum og koma henni á það stig að barnið 

fyllist eldmóði og jafnvel grýti eða eyðileggi leikföng eða komi róti á það kerfi sem 

uppalendur eru búnir að koma á. Uppalendur reyna stundum að bæla þennan eldmóð 

niður hjá barninu, sérstaklega í skólum en líka oft miklu fyrr eða áður en það kemst á 

skólaaldur. Með þessari bælingu er eðlilegur þroski í barnsheilanum hindraður. 

Sérstaklega verða neikvæðu áhrifin á þroska barnsins slæm ef bælingin á sér stað á 

þeim aldri þegar það leikur sér sem mest, eða á aldrinum 3 – 6 ára. Á þessu 

aldurstímabili er það kaos-virkni heilans í heilastofni sem hefur meginstjórn á hegðun 

barnsins.  

 
64Stephan G. Stephansson 1939:222. 
65 Bergström 1995:5 
66 Bergström 1997:27 
67 [Kaos er ástand þar sem úrslitabreytingar eiga sér stað. Kaos er ringulreið sem er nauðsynleg 
forsenda þess að eitthvað nýtt verði til.]  
68 Bergström 1997:27-28 
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Ímyndunaraflið er barninu eðlislægt og þar sem hægt er að skilja innihald 

ímyndunarinnar í hinum ytri heimi í gegnum hegðun barnsins, mætti kalla innri veröld 

barnsins „möguleika skýið“. Bergström kallar þetta möguleika ský vegna óljóss og 

ólgandi streymis í flóknu randkerfi heilans. Það er í „möguleikaskýinu“ sem talið er 

að leikur barnsins eigi sér stað, á svæðinu á milli huglægrar veraldar barnsins og ytri 

heims þess. Hvorki leikurinn, ímyndunaraflið eða möguleikaskýið eru hluti af 

ákveðnum lögum eða reglum. Í slíku ferli þ.e. kaos-ferli, án rökrænna reglna, fæðast 

skapandi hugmyndir, vaxa og verða að lokum sýnilegar í hinum ytri heimi.69 

Bergstöm hefur í mörg ár rannsakað heilastarfsemi með tilliti til þróunar 

heilans á lífeðlisfræðilegum vandamálum sem tengjast börnum og uppeldi þeirra. 

Hann er sannfærður um að erfiðleikar barna í skólum liggi ekki beint hjá kennurum 

heldur hjá þeim sem hafa ákvörðunarvald í skólakerfinu. Eftir að hafa setið í tímum 

með nemendum komst hann að þeirri niðurstöðu að kennsluaðferðir kennara hefðu 

ekkert breyst frá því að hann sjálfur útskrifaðist sem stúdent fjörutíum árum fyrr. Hins 

vegar hefðu börnin breyst.70 Bergström hefur fylgst með börnum í skóla allt frá 

leikskóla og upp í menntaskóla. Hann telur að börnin hafði breyst í takt við 

samfélagið og aðlagað sig að nútímasamfélaginu á meðan að skólakerfið hafi ekki 

breyst í takt við tímann. Á „tungumáli tauga“ (nevrospråk) þýðir það að heili barnsins 

hafi lagað sig að miklum þjóðfélagsbreytingum, á meðan að heilar þeirra sem bera 

uppi kennslusamfélagið hafi ekki þróast. Það hversu börnin eru opin, blátt áfram og 

hrifnæm er í algjörri andstöðu við þær kennsluaðferðir sem notaðar eru. Ákafi og 

gleði barnsins dvínar vegna alvörugefni kennarans. Börnin verða viljalaus vegna of 

sérhæfðra námskrafna. Börnin og kennararnir hafa oft ólíkar hugmyndir til sjálfrar 

kennslunnar. Í athugun Bergström í skólunum sá hann að flest barnanna vildu taka 

afstöðu til þess sem þau voru að læra og kom fram með sínar persónulegu skoðanir á 

meðan að kennararnir vildu koma til skila þeirri þekkingu sem fólst í námskránni. 

Margir kennaranna hefðu átt að hlusta á vangaveltur barnanna og oft á tíðum frábærar 

hugmyndir þeirra, sérstaklega hjá yngstu börnunum en tímataflan leyfði það ekki. Það 

var enginn tími til umræðna.71 

Það lítur út fyrir að aðgerðarleysi nemendanna aukist eftir því sem þeir verða 

eldri. Eftir því sem lengra dregur í náminu gefst minni tími fyrir vangaveltur um 

 
69 Bergström 1997:28  
70 Bergström [1991?] bls. 3-7 
71 Bergström [1991?] bls. 70-72 
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annað en það sem er inni á tímaplani. Bergström segir að með þessu kæfi skólakerfið 

sköpunarkraft barnanna. Enginn tími sé fyrir hugmyndir þeirra og sannfæringarkraft. 

Þegar heilinn fær ekki að starfa af fullum krafti verður hlutlaust „sjálf“ nemandans 

veikburða og gildismat þeirra getur ekki þroskast. Það er ekki hægt að auka 

sköpunarmátt barnsins með því að bæta við einum og einum tíma í listgreinum. 

Nemendur verða að fá að þroska hæfileika sína í öllum námsgreinum. Umræður,  

hugmyndir, rökræður og það að geta undrast og velt hlutum fyrir sér á að eiga heima í 

öllum fögum.72 

Bergström telur að sálfræðingar hafi gert mistök þegar þeir fyrir nokkrum 

áratugum síðan settu fram kenningar sínar um frjálst uppeldi. Börn áttu að fá að vaxa 

úr grasi án nokkurra þvingana. Hann heldur því fram að kenningin hafi farið rangt af 

stað því að það sé ekki til neitt sem heitir frelsi fyrir heilann. Barn getur ekki þroskast 

eðlilega í fullkomnu frelsi sem er laust við alla ábyrgð. Slíkt frelsi er sjúklegt ástand 

fyrir heilann og veldur því að einstaklingurinn verður vanmáttugur þjóðfélagsþegn. 

Hins vegar er til frelsi hvað heilann varðar sem eðlilegt líkamsástand. Það er frelsi 

„sjálfsins“ til að velja. Ef bornar eru saman þessar tvær ólíku frelsisleiðir er augljóst 

að hin síðari fjallar um eðlilega „þvingun“ þar sem átt er við að barnið verði að geta 

valið, en hin fyrri felur ekki í sér neinar þvinganir, barnið þurfi ekki einu sinni að 

velja. Algjört þvingunarleysi er heilanum ofaukið og leiðir til þess að barnið getur 

ekki nýtt kunnáttu sína og orku hvorki sem einstaklingur né samfélagsþegn. Mikil 

þörf er á því að leggja rækt við að kenna barninu að velja á milli þess sem það vill svo 

að það geti notið þess að vera frjálst.73 

En eftir stendur hvort barn sem fær þetta frelsi geti bjargað sér þannig að það 

geri ekki örlagaríkar vitleysur sem skaðar það? Þegar leitað er svara við þessari 

mikilvægu spurningu er ástæða til að muna að manneskjan sem tegund hefur bjargað 

sér þrátt fyrir að hún hafi alltaf haft frjálst val. Hugtakið „að velja rétt“ er ekki hægt 

að skilgreina rökrétt samkvæmt Bergström vegna þess að valkjarnar heilans vinna 

ekki rökrétt. Þetta er vegna þess að þær stöðvar sem sjá um val á ákvarðanatöku vinna 

ekki rökrétt. Þetta val byggist ekki á rökum heldur á grundvallarreglum (aksiomer) 

sem ákveða rökin. Rökin fylgja grundvallarreglunum sjálfkrafa og eru niðurstaða af 

vali. Hið „rétta“ verður niðurstaðan ef maður velur frjálst. Mistök hafa átt sér stað ef 

maður velur ekki frjálst eða ef maður velur alls ekkert. Bergström telur sennilegt að 
 
72 Bergström [1991?] bls. 73 
73 Bergström [1991?] bls. 78-79 
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það sé á grunni þessa „frjálsa vals“ sem innsæi okkar vinnur, þegar það heldur 

ósjálfrátt í frelsishugsunina. Algengt er að frelsi sé talið einn af mikilvægustu 

grunnhæfileikum okkar. Aftur á móti er það túlkun hinnar rökréttu manneskju á 

frelsishugtakinu sem er erfið. En Bergström segir að orsökin fyrir þessu sé augljós því 

frelsi sé ekki rökrétt. Þar af leiðandi er vel framkvæmanlegt að breyta kennslu sem 

hann segir að sé svo nauðsynlegt að gera barnsins vegna.74 

Starfsemi heilans er þannig háttað að það sem gerist í dag þarf ekki að hafa 

nokkra merkingu á morgunn ef einhverjar ófyrirsjáanlegar breytingar verða í umhverfi 

okkar. Þær upplýsingar sem heilinn nemur úr umhverfinu gilda eingöngu á morgunn 

ef umhverfið breytist ekki frá degi til dags. Ef einhverjar breytingar verða í 

umhverfinu sem ekki eru fyrirsjáanlegar þarf heilinn að taka öðruvísi á því, meðal 

annars með sköpunarkrafti, heildaryfirsýn og sveigjanleika. Ef þessir eiginleikar eru 

virkir í heilanum gefur það einstaklingum möguleika á að standa sig í framtíðinni.75 

Kennsla þarf því að byggjast á vitneskju um heilastarfsemi. Ef það er gert þá verða 

skólar uppspretta möguleika fyrir börn í náminu. Ef ekki, þá verður kennslan hindrun 

í því að möguleikar heilans þroskist á besta hátt og börnin njóta sín þar af leiðandi 

ekki eins vel í náminu.76 

74 Bergström [1991?] bls. 80 
75 Bergström 1995:227 
76 Bergström 1995:229 
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7 Menningarleg áhrif 
Seg, hvernig gengur heimur þessi nú?77

Til að byrja með er nauðsynlegt að skilgreina hvað átt er við með menningu. Hver er 

kjarni þessa félagslega fyrirbrigðis? Bergström lítur svo að kjarni menningar 

samanstandi af nokkrum undirþáttum sem hver og einn hafi áhrif á dýpri þrep í 

heilanum. Þessi þrep og þætti flokkar hann á eftirfarandi hátt: 

 
• Kjarni menningar er list 

• Kjarni listar er sköpun 

• Kjarni sköpunar eru möguleikar 

• Kjarni möguleika er leikur 

• Kjarni leiks er kaos.78 

Samkvæmt þessu þá er innsti kjarni menningar kaos og leggja þarf víðan skilning í 

hugtakið listir. Allir þættir menningar okkar fela í sér undantalda kjarna eða einkenni. 

Í þroskaferli barna sést hvernig þessi einkenni formast eitt af öðru í heilanum.  

Hlutverk uppalenda er að sjá til þess að einkennin þróist og þeir verða að gæta sín á 

því að kæfa ekki eða aftra þessa þróun barnsins í átt að því að verða menningarlega 

þroskuð manneskja.79 

Menning barnsins felur í sér persónulega reynslu þess og hvaða aðgang það 

hefur að listum svo sem myndlist, tónlist, leikrænni tjáningu og dansi. En menning 

felur einnig í sér gæði menningarinnar í daglegu lífi barnsins. Þetta er verðugt að 

skoða nánar því auðvelt er að láta sér yfirsjást menningu barnsins í amstri 

hversdagsleikans. Í nútíma þjóðfélagi hefur merking hugtaksins menning breyst frá 

því sem áður var og hefur nú svipaða merkingu og list og sköpunargáfa. Þetta hefur 

leitt til þess að meira hefur verið horft til útkomu listrænnar sköpunar heldur en á 

daglegan þroska barnsins.80 

Menningin hefur áhrif á það hvernig við bregðumst við mismunandi áreitum 

og hvernig við sýnum tilfinningar okkar svo sem sorg, gleði og reiði. Menningin hefur 

þannig áhrif á líf okkar. Tilfinningar okkar eru háðar hugsun okkar og hugsun okkar 

 
77 Leikrit Shakespeare 1960:31 
78 Bergström 1997:27 
79 Bergström 1997:27 
80 Larsen 1997:63 
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er háð tilfinningunum. Það er hlutfallið á milli tilfinninga og skynsemi sem hefur áhrif 

á gerðir okkar. Eftir því sem tilfinningarnar eru kröftugri og meira ráðandi því minna 

stjórnar skynsemin. Tilfinningaþátturinn er afar mikilvægur því að oftar en ekki er 

það hann sem lætur okkur bregðast við til að forða okkur frá hættu. Ef við létum 

skynsemina ráða þá er hætta á að við myndum staldra of lengi við í mikilli hættu til að 

ígrunda hvað við ættum að gera.81 Skapandi athafnir eru oftast óformgerðar og veita 

einstaklingnum þar af leiðandi frelsi til tjáningar. Sterkar tilfinningar koma oft fram 

hjá ungum börnum. Þegar þau tjá sig með sterkum tilfinningum er hlutverk kennarans 

ekki að stoppa börnin heldur á hann að hjálpa þeim að finna viðeigandi leiðir til að tjá 

þær. Sveigjanleiki og margir ólíkir möguleikar til skapandi athafna auðvelda þetta.82 

Þegar börn fá tækifæri til þess að tjá tilfinningar sínar þá gera þau það í 

gegnum þann efnivið sem þau hafa og ímyndunarafl þeirra sér um að ráða fram úr 

þeim tilfinningum sem þau eru að kljást við. Þau hnoða og berja leir, henda 

tuskudýrum, krumpa pappír og svo framvegis til að tjá reiði sína. Til að tjá umhyggju 

sína strjúka þau leirinn, kyssa tuskudýrið, mála mjúklega á blað svo eitthvað nefnt. 

Með þessu móti geta börnin fengið útrás fyrir tilfinningar sínar þegar þau þurfa á því 

að halda. Eftir að þau hafa tjáð tilfinningar sínar geta þau eftir á snúið sér að sköpun 

og tekið þátt í öðrum athöfnum. En stundum er því þannig varið að tilfinningaleg 

útrás eins barns hefur neikvæð áhrif á annað barn og þá er komið að kennaranum að 

blanda sér í málið. Kennarinn verður því ekki einungis að virða tilfinningar barnanna 

heldur þarf hann jafnframt að sýna þeim fram á að það eru takmörk fyrir því hvernig 

tilfinningum er veitt útrás. Hlutverk kennarans er ekki að refsa fyrir ákveðna hegðun 

heldur að kenna barninu að finna leið til að tjá tilfinningar sínar án þess að það hafi 

neikvæð áhrif á önnur börn. Þessar aðstæður krefjast sundurleitrar hugsunar af 

kennarans hálfu til að finna skapandi lausn á vandamálinu. Það er mikilvægt að 

barninu finnst ekki að tilfinningar þess séu rangar eða slæmar og að það ætti ekki að 

finna fyrir þeim. Ef það gerist er hætta á að það þrói með sér varnarhátt sem kemur í 

veg fyrir að það sé ánægt með sjálft sig, opið gagnvart öðrum eða treysti sjálfu sér og 

öðrum.83 

Þau gildi sem mest áhersla er lögð á í samfélaginu hafa áhrif á barnið á 

mótunarárum þess. Ef félagslegu áhrifin eru áhersla á vanabundna hugsun og 

 
81 Goleman 1995:24-26 
82 Mayesky 1995:55-56 
83 Mayesky 1995:56 
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þjóðfélagsstöðu þá hefur það þau áhrif að litið er á listir einungis sem áhugamál eða 

sem tákn fyrir þjóðfélagsstöðu. Umhverfi barnsins og það hvernig hinir fullorðnu líta 

á list móta þannig barnið. Að auki verður barnið fyrir miklum áhrifum frá sjónvarpi 

og auglýsingum þar sem óteljandi tilbúnum ímyndum um hvernig hlutirnir og það 

sjálft eigi að vera og hvaða gildi það ætti að aðhyllast er komið á framfæri. Á móti 

kemur að tiltölulega fá tækifæri eru fyrir barnið til að tjá sig á sinn eigin hátt.84 

Menntakerfið leggur áherslu á bóklega þekkingu og færni sem hægt er að 

mæla. Þetta setur námi þröngar skorður því nám er ekki bara mælanleg þekking. Nám 

er líka skilningur á því hvernig við getum notað skynfæri okkar á skapandi hátt til að 

þróa jákvætt viðhorf um sjálf okkur og aðra í samfélaginu. Án þessa verður mælanleg 

færni lítils gild því til þess er hún of takmörkuð.85 Barnæskan er í grundvallaratriðum 

ólík heimi hinna fullorðnu og skilja þarf hana og virða sem slíka.86 

7.1 Sjónskyn  

Listir geta hjálpað barninu til að fá aðra sýn á lífið en það hefur annars tækifæri til. Í 

gegnum listgreinar er hægt að kenna barninu að öðlast dýpri skilning á sjónrænum 

formum.87 Allir hlutir og öll form í umhverfinu hafa áhrif á barnið, allt frá fæðingu. 

Það skynjar formin og hlutina á ákveðinn hátt og lærir smám saman að breyta þessari 

skynjun í ákveðna merkingu, til dæmis svipbrigðum foreldra sinna. Í gegnum reynslu 

lærir barnið að túlka það sem það sér. Sjónskynjunin hefur mikil áhrif á nám barnsins 

þar sem það þarf að geta túlkað það sem það sér.88 Sjónskyn barnsins fær mörg 

skilaboð í einu frá umhverfinu og barnið notar sjónskynjun sína löngu áður en það 

byrjar að tala til að skoða og túlka umhverfi sitt.89 Barnið lærir með því að túlka 

stöðugt það sem það sér og það er algjörlega heillað af því sem fyrir augu þess ber og 

á það til að stara lengi á sama hlutinn.90 

Barnið skynjar umhverfið eins og það sé alltaf nýtt því að í augum barnsins er 

hið gamla nýtt. Fullorðnir sá hins vegar oft hlutina eins og það þekki þá og það er 

kannski meginástæða þess að sköpunarhæfni þeira visnar eins og vöðvar íþróttamans 

 
84 Chapman 1978:5 
85 Lowenfeld og Brittain 1982:16 
86 Gordon og Brown 2000:34 
87 Chapman 1978:5 
88 Cullingford 2001:51 
89 Arna Valsdóttir 2001 
90 Cullingford 2001:53 
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sem hættir að þjálfa sig. Skólakerfið er afar miðstýrt og þar fá þekking og vitsmunir 

forgang í lífi barnsins og sköpunarkrafturinn mætir afgangi. Þetta leiðir til þess að 

snögg umskipti verða í lífi barns þegar það byrjar skólagöngu sína ef það hefur fram 

að því fengið að njóta sköpunarkrafts síns. Hin ríka sköpunarhvöt barnsins er 

sjálfsprottin og það er kjarni allra skapandi athafna.91 Sjónskyn barnsins þróast að 

jafnaði mjög hratt og stöðugt þangað til það nær því að geta túlkað það sem skrifað er 

í blöð og bækur eins vel og form einhvers hlutar. Strax um 18 mánaða aldur hefur 

barnið öðlast skilning á tvívídd og í framhaldi af því getur það farið að tengja ákveðin 

leikföng við mynd í bók af leikfanginu.92 

7.2 Rými 

Rými er hluti af menningu barnsins og er áhrifamikill þáttur í lífi þess vegna þess að 

það er myndrænn hluti af skynjun þess frá því að það fæðist. Rýmið hefur áhrif á 

myndun hugsunar hjá barninu þar sem barnið þarf að geta „lesið“ umhverfi sitt. Það 

krefst þess að barnið noti öll skynfæri sín bæði þau skynfæri sem notuð eru til að 

snerta og þau sem notuð er til að upplifa án snertingar. Rýmisskynjunin tengist mjög 

menningu hvers og eins þar sem skynjunin er mjög breytileg frá einni menningu til 

annarrar. Börn sýna mikla hæfileika til að skilgreina og aðgreina raunveruleikann með 

því að nota önnur skynfæri en einungis sjón og heyrn. Af þessari ástæðu er mikilvægt 

að athyglinni sé markvisst beint að hönnun lýsingar og litasamsetningu í umhverfi 

barnsins. Einnig þarf að huga að lyktar-, heyrnar- og snertiskyni, undirstöðuatriði sem 

öll eru mjög mikilvæg þegar hugað er að skynjunargæðum rýmis. Nauðsynlegt er að 

hafa aldur barnsins í huga þegar umhverfið er hannað. Ungabörn eyða miklum tíma 

liggjandi eða sitjandi á sama stað og á tímabili ferðast þau nær eingöngu um á fjórum 

fótum. Af þessum sökum þarf að gefa gaum að flötum sem venjulega er aðeins litið á 

sem bakgrunn svo sem gólf, loft og veggi. Við þurfum að vera meðvituð um hvað við 

setjum á veggina, í loftið og á gólfið þar sem við vitum að rýmið hefur mikil áhrif á 

barnið bæði hvernig það raunverulega skynjar umhverfið og fagurfræðilegan þroska 

þess í framtíðinni.93 

91 Bragi Ásgeirsson  2000  
92 Cullingford 2001:57 
93 Rinaldi 1998:115-116 
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7.3 Sundurleit og samleitin hugsun 

Til langs tíma var því haldið fram að sköpunarhæfni og greind væru ótengd fyrirbæri. 

Á síðari árum hallast æ fleiri að því að sköpunarhæfnin sé mikilvægur þáttur í 

vitsmunagerð manna.94 Þetta kemur vel fram hjá heimspekingnum J. P. Guilford sem 

var frumkvöðull að því að farið var að líta á greindarhugtakið í víðari skilningi. Áður 

fyrr var litið svo á greind barna ákvarðaðist af því hversu „skörp“ þau væru, hvað 

mikið þau vissu og hversu fljótt og auðveldlega þau tileinkuðu sér nám og hversu 

athugul og skörp þau væru.95 Guilford taldi að greindarhugtakið einkenndist af 

þröngsýni þar sem eingöngu væri stuðst við samleitna hugsun þegar greind fólks væri 

ákvörðuð.96 

Hægt er að flokka hugsun í tvo meginþætti, samleitna og sundurleitna hugsun. 

Þegar börn skapa nota þau báðar þessar gerðir hugsunar. Þau læra að skipta á milli frá 

einni tegund hugsunar til annarrar á viðeigandi hátt í sköpunarferli sínu. Báða þessa 

þætti hugsunar þarf því að þjálfa hjá börnum.97 Ein leið til að hlúa að og örva 

sköpunarmátt barna er að hvetja þau til að leita nýrra lausna á vandamálum. 

Nýsköpun á sér fyrst og fremst stað þegar sundurleit hugsun er notuð. Til að glæða 

sundurleita hugsun hjá leik- og grunnskólabörnum þarf að virða hugkvæmni þeirra, 

frumleika og hugmyndaauðgi sem birtist snemma í leik þeirra.98 Dæmi um sundurleita 

hugsun er til að mynda ef barn er beðið um að nefna allt sem því dettur í hug varðandi 

fiskabúr. Þá kemur í ljós að mörg rétt svör koma til greina. Spurningar af þessu tagi 

eru líklegri til að leiða til sundurleitrar hugsunar en samleitrar hugsunar. Samleitin 

hugsun leiðir hins vegar yfirleitt til eins ákveðins svars við spurningu eða einnar 

ákveðinnar niðurstöðu mála. Sundurleit hugsun leiðir hins vegar til fleiri möguleika á 

svari við einni spurningu eða niðurstöðu. Dæmi um samleita hugsun er þegar barn er 

spurt að því hve margir fiskar eru í ákveðnu fiskabúri. Spurningin leiðir til eins 

ákveðins svars og þar með til samleitrar hugsunar.99 

94 Valborg Sigurðardóttir 1989:106 
95 Eggen og Kauchak 2001:124-125 
96 McLeod og Cropley 1989:58 
97 Isenberg og Jalongo 1997:10-11 
98 Valborg Sigurðardóttir1989:107 
99 Mayesky 1995:4 
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8 Viðtal við Önnu Richardsdóttur 
En ljóst mér var, að seinlegt yrði að eyða 
þeim ugg, sem viðkvæm hjörtu leikur grátt. 
En ungum snáða er sjaldnast ráðafátt, 
og nú var bara að leita nýrra leiða.100 

Í ljósi þeirra rannsókna og hugmyndafræði sem getið er í ritgerðinni ákvað höfundur 

hennar að taka viðtal við Önnu Richardsdóttur til að sjá hvernig hægt er að vinna með 

sköpunarkraftinn og nýta hann sem grunn að námi barnsins. Anna Richardsdóttir er 

sérmenntuð í íþróttum fyrir fatlaða frá Deutsch Sporthochschule í Köln í Þýskalandi. 

Hún útskrifaðist einnig með sérmenntun í nútíma listrænum tjáningardansi frá sama 

skóla. Anna kenndi í 2 ár við Öskjuhlíðarskóla og sá einnig um barnastarfið í 

Kramhúsinu.101 Hún hefur kennt leik- og grunnskólabörnum spunadans í Valsárskóla 

á Svalbarðsströnd. Árið 2001 fékk Anna styrk til að vinna þróunarverkefni í 

leikskólanum Álfaborg á Svalbarðsströnd.  

Úrvinnsla viðtalsins er með þeim hætti að fellt er saman á einn stað það sem 

við á og fram kom í samtalinu við hana. Beinar tilvitnanir í orð Önnu er afmörkuð 

innan gæsalappa. Textinn er afmarkaður með spurningum frá höfundi en allt fyrir utan 

það eru orð Önnu. 

 

Er hægt að byggja upp nám þar sem sköpunarkrafturinn er aðal drifkrafturinn í 

námi barnsins? 

Skólakerfi sem byggist upp á því að nemendurnir læri námsefnið í gegnum listir og 

þar sem sköpunarkraftur einstaklingsins nýtist í náminu, styrkir einstaklinginn þar 

sem að mikil sjálfstyrking felst í listnámi. Ástæðan er sú að eitt af hlutverkum listar er 

að skoða hluti. Einstaklingurinn getur myndað sér skoðun eða skapað eitthvað og í 

listum er ekki spurt um hvort að skoðunin eða sköpunin sé rétt eða röng. Í skólakerfi 

sem byggt er upp á þennan hátt er námsefnið ekki niðurnjörvað af bókum og 

tímatöflum eins og algengast er í dag. „Einstaklingar sem kæmu út úr skapandi 

skólastarfi yrðu mjög sjálfstæðir einstaklingar sem einnig væru svolítið sérstakir, hver 

á sinn hátt, en allir væru samþykktir eins og þeir eru.“ 

 
100 Tómas Guðmundsson 1998:566. 
101 [Kramhúsið er dans/listsmiðja sem býður upp á margbreytilega kennslu á sviði hreyfingar, dans-, 
tón-, mynd- og leiklistar.] 
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Hvað með hefðbundnu námsgreinarnar svo sem lestur, skrift og stærðfræði? Er 

hægt að kenna þær á skapandi hátt? 

Lestur og skrift fjalla um form og það er hægt að skoða formin á allt annan hátt en 

bara að setja þau sem fyrirmynd. Hægt er að skoða hvaðan formin koma og síðan er 

auðvitað hægt að leika þau, mála þau eða forma þau í leir. „Möguleikarnir eru 

óendanlega margir.“ Kannski verða börnin seinna læs en með hefðbundnum aðferðum 

en hins vegar þá skoða þau grunn formanna miklu betur og lengur. Bæði form sem 

hafa horn og form sem eru hringlaga. Í myndlist, hreyfingu, tónlist og skúlptúr má 

finna þessi form. „Til dæmis er til tónlist sem virkar þannig á einstaklinginn að hann 

upplifir hana sem hvassa og hornótta og tónlist sem virðist hafa mjúkar bogalínur.“ Í 

rauninni er hægt að nota allar listgreinar til að styrkja formskyn barnsins og í 

tengslum við þær er hægt að segja barninu sögur og ævintýri sem tengjast því sem 

verið er að læra. Til að mynda eru til forn ævintýri sem segja hvaðan tákn fyrir 

bókstafi koma. „Þannig er bókstafurinn A upphaflega nautshöfðuð á hvolfi.“ 

Kennarinn getur notað sögurnar því börnum finnast þær mög spennandi. „Hann getur 

sýnt börnunum myndir af þessum táknum, lesið um þau eða sagt frá þeim, látið þau 

gera skúlptúra úr þeim eða forma þau í leir því þannig muna börnin stafina betur og 

öðruvísi.“  

Með formfræði lærir barnið miklu meira en eingöngu að skrifa stafinn, það 

lærir að skilja formið á bak við hann. „Formfræðin tengist þannig hornafræði í 

stærðfræði og rúmfræði og ef barnið leirar stafinn og býr til líkön af honum þá er það 

að vinna með þrívídd.“ Á þennan hátt lærir barnið um hlutinn í gegnum að búa hann 

til en ekki af því að því sé eingöngu sagt hvernig hluturinn verði til. „Dýptin í námi 

barna verður meiri ef þau skapa sjálf.“ 

Við þurfum að spyrja sjálf okkur hvernig einstaklinga við viljum fá út úr 

skólakerfinu. „Viljum við þæg börn eða viljum við áhugasöm börn og börn sem hafa í 

gegnum skólagönguna fengið tækifæri til að styrkja sig á því sviði þar sem greind 

þeirra er sterkust.“ Allir eru missterkir á ákveðnum sviðum og það er mjög áhugavert 

að kenna þar sem kennarinn fær tækifæri til þess að búa til sterka einstaklinga, styrkja 

þau svið sem einstaklingurinn er góður í. Að sjálfsögðu þurfa þeir að læra og þjálfa 

veikari þættina líka og skólinn á ekki alltaf að vera „skemmtilegur.“ Þetta er frekar 

spurning um aðferðir við að nálgast námið. „Eins og ég upplifi skólakerfið í dag þá 

virðist meira lagt upp úr því að gera alla eins frekar en að hver og einn fái að vera 
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sérstakur.“ „Dæmi um þetta eru árshátíðir í grunnskólum sem ég hef komið töluvert 

að.“ Sárlega vantar að börnin hafi einhvern grunn til að byggja á því að ekki er unnið 

alhliða með þau í því sem þau eru að vinna að. Söngur er oft „feikaður“,  börnin 

syngja ekki sjálf heldur er tónlistin spiluð og þau hreyfa varirnar. „Þetta finnst mér 

vera niðurlægjandi fyrir börnin.“ Þeim er til að mynda ekki leiðbeint í spuna102 áður 

en þau búa til leikrit. „Framsögn er kannski það eina sem stendur upp úr og oft finnst 

mér að kennarar haldi að leiklistarkennsla fjalli fyrst og fremst um framsögn, þó að 

henni sé líka oft ábótavant. Ég er ekki að segja að þetta sé létt verk en ef kennari 

byrjar strax í 1. bekk að vinna með námsfög í gegnum listgreinar þá uppsker hann 

einstaklinga sem kunna að læra og tjá sig á marga vegu.“ 

Listgreinar eru ekki ómerkilegri fög en stærðfræði, íslenska eða eðlisfræði. 

Þær innihalda í raun allar þessar greinar ásamt fleiri greinum. En spurningin er 

kannski sú hvort kenna eigi til dæmis stærðfræði og eðlisfræði í gegnum listir eða 

hvort kenna eigi listgreinar og læra til dæmis stærðfræði og eðlisfræði í gegnum þær. 

„En því miður er það svo að frekar er litið svo á að kannski megi nota listgreinar til að 

styðja við stærðfræði og eðlisfræði, svo dæmi sé tekið, frekar en öfugt og þá finnst 

mér að lítið sé gert úr listgreinum og mikið úr raungreinum.“ Það virðist vera lítill 

skilningur á því að innan listgreinanna liggja miklar raungreinar. Í tónlist er líka 

heilmikil stærðfræði sem birtist í því hvernig tónlistin er skrifuð og skráð. Einnig í 

dansi. „Þegar einstaklingur semur dans þá þarf hann að taka tillit til rýmis og 

fjölmargra annarra atriða.“ Í skúlptúr og myndlist er mikil rúmfræði sem og í 

flatarmálsfræði sem felst í því að einstaklingurinn þarf að fást við lögun hlutarins og 

stærð hans. „En þrátt fyrir þessar staðreyndir þá eru listgreinarnar frekar notaðar sem 

skrautfjaðrir í hattinn á hátíðis- og tyllidögum heldur en sú námsleið sem hún ætti að 

vera.“ 

 

Hvaða hlutverki gegnir ferlið sem fer í gang þegar barn skapar? 

Ferlið er lykilatriði í því að nemendurnir upplifi aðstæður þar sem allt fer í kaos og 

þar sem allt „sorterast“ svo í lokin. Ef barn er að læra um stafina þá er hægt að láta 

það búa til sína eigin bók. „Kennarinn segir barninu frá því hvernig pappír verður til 

og barnið getur jafnvel prófað að búa til pappír. Það getur síðan skrifað alla stafina 

sem það hefur lært í sína eigin bók.“ Þetta er dæmi um ferli þar sem barnið er komið 

 
102 [Spuni er nútíma listrænn tjáningardans þar sem leikið er af fingrum fram.] 
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með miklu dýrmætari hlut í hendurnar en ef því hefði bara verið rétt bók og því sagt 

að skrifa í hana. „Ef eitt barnið fær þá hugmynd að skrifa stafi á glærur og varpa þeim 

á vegg af myndvarpa þá er kjörið að grípa tækifærið og leyfa því að koma hugmynd 

sinni í framkvæmd.“ Öll börnin í hópnum geta tekið þátt í verkefninu og þau smitast 

oft af ákafa hvers annars. Þau geta, í lok verkefnisins, haldið fyrirlestur fyrir foreldra 

sína þar sem hvert barn kynnir sína stafi. „Á þennan hátt verður hver stafur alveg 

einstakur.“ Aðalatriðið er að hlusta á börnin og líta á aðstæður sem tækifæri en ekki 

truflun. „Draumurinn er að skólakerfið vinni á skapandi hátt og gefi einstaklingunum 

færi á að vera þeir sjálfir þannig að þeir verði sterkir og glaðir einstaklingar sem séu 

tilbúnir til að takast á við framhaldsnám og vinnuaðferðir sem eru skapandi og hafi 

fengið grunn sem gefur þeim sjálfsöryggi.“  Aðalnámskrá er ekki fullnægt nema að 

afar litlu leyti gagnvart listgreinum. „Oft finnst mér að kennurum finnist að listgreinar 

komi sér ekki við.“  

Mjög erfitt er að kenna 11 ára börnum, svo dæmi sé tekið, skapandi 

vinnubrögð ef þau eru ekki vön þeim. Þau eru vön mikilli mötun og hafa lítinn eða 

engan sjálfsaga til að halda sig að verki í sjálfstæðri vinnu. „Börnin eru ekki vön 

öguðum vinnubrögðum í skapandi vinnu og þekkja bara aga í því formi að sitja við 

borð með bók fyrir framan sig. Að auki eru þau ekki vön að skapa eitthvað úr því sem 

þau eru að vinna með.“ Listgreinakennarar eru ekki yfir gagnrýni hafnir því að alltaf 

má finna listgreinakennara sem ekki nota skapandi kennsluaðferðir og leggja meiri 

áherslu á útkomu verksins en ferlið sjálft.  

 

Hvað með leikskólabörnin? Er auðveldara að kenna þeim að vera skapandi? 

„Hægt er að ná til barna á leikskólaaldri, eins og ekkert sé, í gegnum listgreinar og 

skapandi hugsun.“ Auðvelt er að leyfa þeim að tjá sig í gegnum sköpun. Sem dæmi 

um þetta má nefna þróunarverkefnið, í leikskólanum Álfaborg, sem  fjallar um tengsl 

barnsins við fjöruna. Verkefnið gengur út á það að hlusta eftir því sem barnið segir og 

leyfa því að skapa sitt eigið dansverk eftir að hafa undirbúið það á alla mögulega lund 

bæði með skúlptúr, kennslu í dansi, ferðalagi út í náttúruna og kannað hvernig barnið 

sjálft vill túlka fjöruna. „Túlkun barnsins er mikilvæg, hvort það vill dansa gamlan 

mann með kartöflupoka á bakinu eins og eitt barnið valdi eða hvort það vill vera 

ástfangin hafmeyja eins og annað barn valdi að vera.“ Þá þarf að hlusta eftir því og 

gangast inn á það og finna tónlist sem passar við það. „Við sömdum hreyfingar og úr 

varð sýning. Börnin gleyma þessu aldrei, þetta er lærdómur fyrir lífið.“  
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Er meira lagt upp úr aga í grunnskólum, að börnin læri að sitja kyrr frekar en 

að tileinka sér skapandi hugsun í náminu? 

Grunnskólabörnin fá ekki mörg tækifæri til tifinningalegrar útrásar í skólastofunni. 

„Það er nauðsynlegt að þau fái tækifæri til að túlka líðan sína en þurfi ekki eingöngu 

að vera hlýðin og góð.“ „Hlýðin börn gleymast oft í skólakerfinu“ og fáránlegt er að 

kenna í kerfi sem miðar að því að gera alla hlýðna. „Og svo þegar þau eru orðin 

hlýðin er hægt að gleyma þeim aftur.“ Vandamálið væri hægt að leysa með því að 

segja barninu í upphafi að það sé í lagi að það sé eins og það er. Auðvitað innan 

ákveðins ramma. „Þegar ég vinn með börn, sérstaklega ung börn, þá verða þau 

auðvitað að haga sér á einhvern vissan hátt. En ég stend ekki og segi þeim það heldur 

býð þeim upp á verkefni þar sem sjálfsaginn kemur sjálfkrafa.“ Aginn felst í 

verkefninu sjálfu, hvernig kennarinn vinnur það með börnunum. Þetta mistekst 

auðvitað stundum en  það sem máli skipti er að hlustað sé eftir þörfum barnsins.  

„Margra ára reynsla mín af skapandi hreyfinámi með börnum hefur sýnt mér 

fram á að börn þróa með sér sjálfstæði í vinnubrögðum í gegnum listrænt 

sköpunarferli.“ Sjálfstæðið gerist að ekki af sjálfu sér og til að ná því fram verður að 

leggja verkefnin inn á þann hátt að þau leiði til sjálfstæðis. „Ef kennari vill til að 

mynda fá ung börn til að setjast í hring en það er einhver pirringur í hópnum, eitt 

barnið vill ekki sitja við hliðina á öðru, þá gæti verið nóg að sýna þeim húllahring til 

að vekja hjá þeim áhuga á að mynda hring. „Ef áhugi barnsins er vakin eru miklu 

minni líkur á að agavandamál skapist.“ Til að þetta sé mögulegt þarf kennarinn sjálfur 

að vera skapandi í starfi sínu og kunna að leika sér með börnum. Kennarinn þarf að 

sýna áhuga á því fyrirbæri sem hann er að kenna og virðingu fyrir hugmyndum 

barnsins. Þannig lærir barnið líka sjálfsvirðingu. Þegar kennarinn hlustar eftir 

hugmyndum barnsins þá líður barninu vel. „Og mér finnst svo sjálfsagt að leyfa 

nemendum mínum að líða vel.“ Það er sama hvað verið er að kenna, ef leyfðar eru 

umræður og samvinna og börnunum er leyft að leika þá hluti sem þau eru að læra um 

og búa til form þeirra til dæmis með líkamanum þá ná þau meiri dýpt í lærdóminn en 

ef þeim er rétt ljósrit af hlutunum og þeim sagt að lita hann. „Ljósritunarleiðin er mjög 

ódýr kennslutækni.“ Þegar prófa á kunnáttu nemandans er það gjarnan gert með 

spurningum á prófi sem nemandinn á að svara á blaði. „Þá geta nemendur sem 

„frustrerast“ þegar þeir taka próf fengið á sig tossastimpil, þeim er gert lágt undir 

höfði því að alltof mikil áhersla er lögð á að börn læri utanbókar.“ Staðreyndin er sú 

að þegar börnin koma út úr skóla og tilveran hættir að vera skóli þá fjallar hún ekki 
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svo mikið um hvort einstaklingurinn gerir hlutina rétt eða rangt. „Lífið fjallar ekki um 

rétt eða rangt og þess vegna vil ég ekki að kennslan gangi út á það. Lífið fjallar um 

gleði, hamingju og færni og hæfni til að takast á við nýja og nýja hluti.“ Ef einhver 

ætlar að verða læknir þegar hann verður stór þá þarf hann að þjálfa sig í vissum 

atriðum en til þess að geta þjálfað sig í þeim þarf hann að finna aðferðir til þess að 

finnast það bærilegt. Ef einstaklingur hefur skapandi hugsun þá á hann miklu 

auðveldara með að átta sig á hvernig hann vill gera hlutina. „Sköpunarkrafturinn er 

leið til dýpra og hamingjuríkara lífs.“ Besta leiðin til að svo verði er að barnið fái, 

strax frá unga aldri, þau skilaboð að það sjálft og það sem það geri sé mikilvægt. „En 

ekki: litaðu og litaðu innan við þessi strik á ljósritinu, út fyrir er vitlaust. Hvaða 

skilaboð erum við þá að senda barninu? Út fyrir hvað er vitlaust? Skilaboðin eru þau 

að það sé vitlaust að hafa aðra skoðun.“ 

Skólakerfið, eins og það er í dag, býr til kjöraðstæður fyrir einelti af því að 

allir eiga að vera eins en eru það ekki. „Einstaklingar sem ekki fylgja viðurkenndum 

ramma eru ekki álitnir sérlega spennandi einstaklingar eða einstakir á sinn hátt heldur 

bara skrítnir. Þá er hætt við að foreldrar séu búnir að eignast sérkennslubarn eða erfitt 

barn í staðinn fyrir að eiga einstakt barn.“  
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9 Myndskráning 

Skráningar eða uppeldislegar athuganir gegna veigamiklu hlutverki í leikskólastarfi 

og eru mikilvæg tæki til að sjá hversu einstakt hvert barn er og sérstakt á sinn hátt.103 Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir:  

Leikskólakennari þarf að ætla sér tíma til uppeldislegra athugana og 
skráningar á atferli barns, bæði þegar það er eitt og í samspili við 
barnahóp.104 

Skráningu er hægt að framkvæma með ýmsu móti og má þar nefna diktófón (talrita) 

þar sem tekið er upp það sem barnið segir og síðan skrifað niður og 

ljósmyndaskráning þar sem teknar eru myndir af barninu við ákveðnar aðstæður. 

Rannsakendur túlka það sem þeir sjá en geta aldrei verið vissir um að túlkunin sé 

rétt.105 Þess vegna er mikilvægt að hafa ávallt í huga margföldunaráhrif leiks og að 

ekki dugar að horfa eingöngu á þá leiki sem hægt er að setja í einhverja flokka.106 

Markmiðið með myndaskráningunum, sem á eftir koma, er að sannreyna hvert 

gildi sköpunar er í námi barna í ljósi þess sem haldið hefur verið fram í ritgerðinni. 

Fylgst verður með upplifunum Katrínar Evu (5,5 ára) af því þegar hún mótar snjókarl 

og hund í snjó og þegar hún prófar að ganga berfætt í snjónum. Gígja (5,1 ára) frænka 

Katrínar, er með henni í seinni skráningunni en tildrög þess að Katrín vildi prófa að 

ganga í snjónum var sú að hún var búin að fylgjast dálítinn tíma með Gígju hlaupa um 

í snjónum og vildi prófa það líka. 

Skráningin fór fram með digital myndavél 6. apríl 2003 og stóð fyrri skráning 

í um 30 mínútur en hin síðari í um 20 mínútur. 

 

103 Edwards, Gandini og Forman 1998:122 
104 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
105 Olofson 1998:157 
106 Olofson 1998:158 
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9.1 Snjókarl og hundur 

 
Mynd 1 

Katrín er komin áleiðis með að búa til snjókarl. Hún notar steina fyrir 
 augu og laufblað fyrir munn. 

Mynd 2              

Katrín notar rauðan leir fyrir nef af því að „amma á enga gulrót“ segir hún. 
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Mynd 3    

Katrín nær í húfu til að setja á snjókarlinn. „Snjókarlar verða 
 að hafa húfu“ segir hún 

 
Mynd 4 

Katrín er búin að setja húfuna á snjókarlinn. 
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Mynd 5 

Katrín hleypur inn til að skækja trefil.  
 

Mynd 6 

Hún bindur trefilinn á snjókarlinn 
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Mynd 7 

Katrín er búin að setja eyrnaskjól á snjókarlinn. Hún klappar hann  aðeins til  og 
segir „það þarf aðeins að laga hann til hér“. 

 Mynd 8 

Snjókarlinn er tilbúinn.  „Nú ætla ég að búa til hund“ segir Katrín og býr til 
snjóbolta og setur við hliðina á snjókarlinum. 



41

Mynd 9 

Katrín býr til annan snjóbolta til að setja ofan á þann fyrri. 
 

Mynd 10 

Hún notar rauðan og grænan leir fyrir eyru og stóran stein fyrir munn. Ég hélt  
 að leirinn ætti að tákna augu en svo var ekki.         
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Mynd 11 

Hér er Katrín að ná í greinarstúf  og virðist skoða hann gaumgæfilega. 
 

Mynd 12 

Hún notar greinarstúfinn fyrir augu. „Augun er hérna uppi á höfðinu af því að hann er 
að horfa upp“ segir Katrín. 
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Mynd 13 

Hér er Katrín búin að sækja húfu til að setja á hundinn. Bæði snjókarlinn 
 og hundurinn eru nú fullskapaðir. 

Mynd 14 

„Ég ætla að prófa að sparka í snjóinn“ segir Katrín og býr sig  
undir að sparka í fígúrurnar. 
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Mynd 15 

Snjókarlinn og hundurinn fá spark. 
 

Mynd 16 

Hér er Katrín búin að sparka snjókarlinn og hundinn niður. Þetta er 
 augljóslega gaman. 
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Mynd 17 

„Mér er kalt á tánum“ segir Katrín og tekur húfuna sem hundurinn var með  
og hlýjar sér á tánum. 

 
Mynd 18  

Hér er Katrín Eva að skoða á sér tærnar eftir að hafa hlýjað sér með húfunni. Hér 
lýkur ferli sköpunar, rannsóknar og upplifana Katrínar að svo stöddu. 
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9.2 Snjóganga 

 
Mynd 1 

Katrín fór inn, klæddi sig úr sokkunum og bretti upp á buxurnar. Hana langar að 
ganga berfætt í snjónum. Ástæðan er sú að hún er búin að fylgjast með Gígju frænku 

sinni sem er að leika sér berfætt í snjónum. 
 

Mynd 2 

Hún stígur varlega í blautt grasið og segir: „þetta er ekki svo kalt.             
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Mynd 3 
 

Katrín gengur yfir snjóinn í átt að lítilli grasbrekku. 
 

Mynd 4 

Þar hittir hún Gígju frænku sína og spjallar við hana. 
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Mynd 5 

Katrín og Gígja þurrka iljarnar með grasi.

Mynd 6 

Frænkurnar leggja af stað í einhvern leiðangur og ganga nú á grasinu. 
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Mynd 7 

Leiðangurinn endaði í sandkassa sem er fyrir ofan garðinn og þar eru þær að 
skoða eitthvað. 

 
Mynd 8 

Gígja stendur uppi á steini og Katrín er með sand í höndunum.  
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Mynd 9   

Katrín hleypur af stað úr sandkassanum 
 

Mynd 10 

Gígja fylgir á eftir og hér enda athuganir þeirra og upplifanir á snjónum  
í þetta skipti. 
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9.3 Niðurstöður skráninganna 

9.3.1 Snjókarl og hundur 

Í myndskráningunni sést hvernig ferlið við að búa til snjókarl og hund tekur 

stöðugum breytingum eftir því sem líður á verkið. Katrín Eva er niðursokkin í það 

sem hún er að gera og snjókarlinn tekur örum breytingum (sjá myndir 1, 3 og 5). Hún 

þarf að ákveða og velja hvaða efnivið hún getur notað til að fullgera snjókarlinn og 

hundinn, hvað nota á fyrir augu, nef og munn (sjá mynd 1 og 2). Hún velti fyrir sér 

hvað hún gæti notað sem nef á snjókarlinn þar sem að engin gulrót var til. Valið stóð 

á milli þess að nota stein eða leir. Hún valdi að nota leirinn því hann var hægt að móta 

þannig að hann líktist gulrót. 

Skráningin sýnir að Katrín Eva veltir fyrir sér afstöðu hluta þegar hún mótar 

fígúrurnar. Hún setur stein sem táknar munninn á hundinum ofar á höfuðið en á 

snjókarlinum (mynd 10) vegna þess að hún sagði að hundurinn væri að horfa upp og 

vísar nefið á honum meira upp í loftið af sömu ástæðu. Hún er niðursokkin í að virða 

fyrir sér greinarstúfinn sem hún hefur valið fyrir augu. Greinarstúfurinn kemur mjög 

ofarlega á andlitið á hundinum af því að hann horfir upp (mynd 12). Í lokin þegar hún 

ákveður að umbreyta sköpunarverki sínu (mynd 14 og 15) kemst hún að raun um að 

það er dálítið kalt að sparka í snjóinn. Hún tekur þá húfuna sem var á hundinum og 

hlýjar sér á tánum með henni (mynd númer 17).  Þegar umbreytingunni á verkinu var 

lokið var henni orðið kalt á tánum og snerti hún þær og nuddaði smá stund til að hlýja 

sér (mynd 18). 

Skráningin styður það sem Lowenfeld og Brittain segja um ferli sköpunar. Það 

er ferlið sem skiptir mestu máli en ekki afurðin og nám barnsins felst í ferlinu en ekki 

útkomunni. Barnið fær útrás fyrir tilfinningar sínar og notar reynslu sína og veitir 

okkur innsýn í hvernig það velur, túlkar og endurbætir það sem það vinnur með. Það 

er niðursokkið í það sem það er að gera og lætur fátt trufla sig. 107 Bergström segir að í 

slíku ferli, án rökrænna reglna, fæðist skapandi hugmyndir, vaxi og verði að lokum 

sýnilegar í hinum ytri heimi.108 Skráningin sýnir líka að barnið er ekki óvirkur 

þiggjandi heldur rannsakar og skoðar hlutina sjálft. Þetta er í anda hugmyndafræði 

Loris Malaguzzi um skapandi nám þar sem barnið upplifir að ferlið skiptir mestu 

 
107 Sjá bls. 18 í ritgerð 
108 Sjá bls. 22 í ritgerð 
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máli.109 Skráningin hversu mikil þjálfun fyrir sjónina er fólgin í verkinu, Samkvæmt 

Malaguzzi er mjög mikilvægt að þjálfa hana og hún þjálfunin feli í sér að hugsunin 

þroskist. Barnið lærir að gagnrýna og skoða hlutina á nýjan hátt.110 

Samkvæmt Önnu Richardsdóttur er eitt af hlutverkum lista að skoða hluti. 

Einstaklingurinn getur myndað sér skoðun eða skapað eitthvað og í listum er ekki 

spurt um hvort að skoðunin eða sköpunin sé rétt eða röng. Skráningin sýnir hvernig 

Katrín Eva veltir fyrir sér gerð snjókarlsins og hundsins og að ekki er réttara að gera 

fígúrurnar á einhvern einn réttan hátt.111 

9.3.2 Tásur í snjó 

Skráningin sýnir vel hversu spennt Katrín Eva er að prófa að ganga í snjónum og 

hversu varfærin hún er til að byrja með (mynd 1 og 2). Þegar í snjóinn er komið er 

ljóst að skynjunin og upplifunin af snjónum er afar ánægjuleg en einnig dálítið köld 

enda sest hún á grasbakka við hliðina á Gígju sem er að hlýja sér á fótunum með því 

að þurrka þær með grasi. Katrínu Evu finnst þetta greinilega þjóðráð, að minnsta kosti 

apar hún þetta upp eftir henni (mynd 5). Snjórinn heillar þó brátt aftur og hún leggur 

spennt af stað með Gígju (mynd 6). Katrín Eva hefur lært að meta aðstæður, þora og 

velja og upplifa nýjar skynjanir. 

Skráningin sýnir að skynjun og upplifun er barninu mikilvæg og styrkir í 

leiðinni það sem Bergström kallar „möguleika skýið.“ Í snjógöngunni felast ótal 

möguleikar sem ekki er hluti af neinum lögum eða reglum heldur nýtur ímyndunarafl 

og skynjun barnsins sín. Í „möguleika skýinu“ fer leikur barnsins fram í kaos ferli og 

þar fæðast skapandi hugmyndir og vaxa og dafna.112 Hugsanlegt er að einhverjum 

finnist að of langt sé gengið með því að leyfa börnum að leika sér berfættum í snjó. 

En í snjógöngunni sést vel eldmóður barnsins þegar það prófar eitthvað sem vekur 

áhuga þess (sjá mynd 1). Samkvæmt Bergström er afar mikilvægt að uppalendur bæli 

ekki niður eldmóð barnsins því með því er þroski barnsheilans hindraður. Algjört 

frelsi gerir barninu heldur ekki gott samkvæmt Bergström.113 Að mínu mati er algjört 

þvingunarleysi ekki fólgið í því að leyfa börnum að prófa að upplifa það að vera 

 
109 Sjá bls. 11 í ritgerð 
110 Sjá bls. 12 í ritgerð 
111 Sjá bls. 30 í ritgerð 
112 Sjá bls. 22 í ritgerð 
113 Sjá bls. 21 í ritgerð 
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berfætt í snjó heldur er eldmóði barnsins leyft að blómstra. Börnin finna sjálf hvenær 

þeim er orðið kalt og þá hætta þau að leika sér í snjónum. Olofson segir að ef 

aðstæður verða barninu ofviða segi það bara: „Nú er ég hætt að leika mér.“114 

Arna Valsdóttir bendir á að listin eigi sér mörg birtingarform og að hugtakið 

list sé spurning um hugarfar, hvernig hægt sé að nálgast hluti. Listin rannsakar, spyr 

spurninga og tekur engu sem gefnu. Hún gerir okkur kleift að mæta hinu óþekkta.115 

Í snjógöngunni er Katrín Eva að prófa að vera berfætt í snjó í fyrsta skipti og í 

skráningunni sést vel hvernig hún nálgast þessa nýju reynslu (sjá mynd 2). Ef skoðun 

uppalenda er sú að ótækt sé að leyfa börnum að vera berfætt í snjó þá eru þeir að 

hindra nýja og spennandi upplifun og rannsóknarþörf barnanna. Hugarfar uppalenda 

skiptir þar af leiðandi gríðarlega miklu máli. 

Að skynja snjóinn undir berum fótunum mætti kalla eitt af 100 tungumálum 

barnsins sem Malaguzzi talar um. Börn eru forvitin og vilja stöðugt læra eitthvað nýtt. 

Í snjógöngunni eru líkami og hugur eitt en ekki mótsögn eins og svo oft vill verða í 

skólakerfinu.116 

114 Sjá bls. 9 í ritgerð 
115 Sjá bls. 5-6 í ritgerð 
116 Sjá bls. 11-12 í ritgerð 
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10 Umræður og niðurstöður 
Sköpunarkraftur er mikilvægt afl í styrk hvers einstaklings og samfélagsins til að það 

geti eflst og einstaklingarnir vaxið og dafnað. Frjó sköpun og ímyndunarafl barnsins 

endurspeglast í verkum þess þegar það fær að njóta sín í námi. Aftur á móti leggur 

þjóðfélagið mikla áherslu á þekkingu sem hægt er að mæla og nám byggist oft upp á 

óvirkri mötun. Þetta leiðir til þess að barnið fær ekki notið sín til fulls og hamlar það 

þroska þess. Andagift barnsins endurspeglast í umhverfi þess og menningu og ef 

umhverfið setur barninu það þröngar skorður að ímyndunarafl þess nýtist ekki til fulls 

verður barnið aldrei nema brot af því sem það hefði getað orðið. Ef barnið fær að 

þroskast í gegnum sköpunarmátt sinn verða torfærur á lífsleiðinni barninu lifandi 

uppspretta möguleika sem hægt er að sigrast á í staðin fyrir að verða óklífandi fjöll. Ef 

menntun á að þroska barnið verður að hafa í huga að það er skapandi hugsun sem 

leiðir til þroska og skilnings en ekki eingöngu þekking sem hægt er að mæla á 

prófum.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ætti listnám að fléttast inn í allt daglegt 

starf með börnum og lögð er rík áhersla á að barnið fái að njóta sín.117 Starfið í 

leikskólunum er samt sem áður alltaf að verða meira og meira skipulagt þar sem allir 

þeir þroskaþættir sem aðalnámskrá kveður á um eru hlutaðir niður á ákveðinn tíma 

dagsins. Með þessu móti er leikskólastarfið víða að verða líkara grunnskólastarfinu 

þar sem námið er hlutað í sundur. Kannski er ástæðan sú að kröfur um mælanleg 

vitræn afköst eru farnar að hafa áhrif allt niður í leikskóla. Í grunnskólum er námið 

hlutað enn meira í sundur en í leikskólum og hver einstök grein fær mismunandi vægi. 

Það er ekkert nýtt að listum sé gert lægra undir höfði í skólakerfinu en öðrum 

námsþáttum. Engin skortur er á háleitum markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla en 

staðreyndin er sú að lítið er gert með þessi markmið í raun. Þannig er lágmarksfjöldi 

kennslustunda sem ætlaðar eru fyrir allar 5  listnámsgreinarnar aðeins 4 stundir á viku. 

Ekki má heldur gleyma því að einungis 3 þeirra eru skyldunámsgreinar, myndlist, 

textílmennt og tónmennt.118 

Krafan um notagildi er hávær í þjóðfélaginu og svo virðist sem hún 

endurspeglist í skólakerfinu á þann hátt að áhersla á bóklegar greinar sé sífellt að 

aukast á kostnað listgreina. Lítill skilningur virðist vera á því, hjá þeim sem marka 
 
117 Sjá bls. 4 í ritgerð 
118 Sjá bls. 4 -5 í ritgerð 
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skólastefnuna, að nám þar sem áherslan er lögð á sköpunarkraft einstaklingsins geti 

leitt af sér betur menntaða og sjálfstæðari einstaklinga.  

Skólakerfið, eins og það er í dag, leggur áherslu á aga barnsins í þeim skilningi 

að það geti setið kyrrt og hlustað og unnið eftir plani sem lítið tillit tekur til 

sköpunarkrafts þess. Agavandamál skjóta títt upp kollinum og oft er reynt að útskýra 

þau með meðfæddum „sjúkdómum“ svo sem ofvirkni, athyglisbresti, lesblindu eða 

bara óþekkt. Að þessu sögðu er ég ekki að halda því fram að sú skýring eigi aldrei við 

en ég held því fram að stundum séum við að etja kappi við vandamál sem skapast 

vegna þess að við skiljum ekki þörf barnsins til að nota sköpunarkraft sinn til að læra. 

Við virðumst oft ekki skilja að börnum er eiginlegt að vera hrein og bein í tali og 

opinská í viðmóti. Þau hafa mikinn hæfileika til að geta undrast og forvitnin rekur þau 

áfram til að læra og skilja umhverfi sitt. Ef við viðurkennum mikilvægi 

sköpunarkraftsins í öllu námi barnsins er líklegt að við eigum eftir að njóta þess að sjá 

barnið breiða út skrautfjaðrir sínar eins og páfuglar. Börn eru nýgræðingar í lífinu og 

það er hlutverk hinna fullorðnu að sjá til þess að barnið læri á þann hátt sem því er 

eðlilegast. Við getum ekki hugsað okkur páfugl án skrautfjaðranna. Á sama hátt og 

skrautfjaðrir páfuglsins gegna mikilvægu hlutverki í lífi þess þá gegnir 

sköpunarkrafturinn mikilvægu hlutverki í þroska barnsins. Vonandi verður það svo að 

við getum ekki hugsað okkur að ala börn upp án þess að taka tillit til skrautfjaðra  

þeirra, það er sköpunarkraftsins, því það er hann sem hljómar skærast í sál barnsins.  

Ég er ekki að halda því fram að fleygja eigi burt öllum námsgreinum, öðrum 

en listgreinum, eins og þær leggja sig. Markmiðið er að sýna fram á hversu brýn 

nauðsyn er að leggja rækt við sköpunarkraft barnsins í öllu námi þess og að lokapróf í 

ákveðnum afmörkuðum þáttum ættu ekki að vera eina forsenda þess að hægt sé að 

útskrifast úr námi. Á meðan svo er þá erum við langt frá því að veita öllum tækifæri 

til þess að mennta sig á þann hátt sem skilar þjóðfélaginu sterkum sjálfstæðum 

einstaklingum. Alltof mikil áhersla er lögð á sýnilega afurð námsins. Ferlið sjálft, þar 

sem raunverulegt nám barnsins fer fram, nýtur oft lítils skilnings. Hugmyndafræði 

Loris Malaguzzi, rannsóknir Lowenfeld og Brittain og Matti Bergström sýna þó svo 

ekki verður um villst að ferlið gegnir lykilatriði í náminu. Ljóst er að mikilla 

breytinga er þörf í allri kennslu barna til að þau þroskist og dafni og geti notið sín sem 

námsmenn. 

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með það að markmiði að leita svara við 

þremur meginspurningum. Í fyrsta lagi var spurt hvert gildi sköpunar í námi leik- og 
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grunnskólabarna væri. Í öðru lagi hvort leggja þyrfti meiri rækt við sköpunarkraft 

barna í leik- og grunnskólum en nú er gert. Í þriðja lagi var spurt hvort leik- og 

grunnskólar uppfylltu sköpunarþörf barna og þau skilyrði sem aðalnámskrár kveða á 

um. Hér á eftir svara ég þessum spurningum og dreg mínar niðurstöður eftir því sem 

við á. Niðurstöðurnar leiða meðal annars í ljós að mikilla breytinga er þörf á 

hugsunarhætti og stefnu yfirvalda í menntamálum. 

 
1. Gildi sköpunar í námi barna er ekki síst fólgið í því að þau verða ekki óvirkir 

þiggjendur. Leikskólar sem vinna í anda hugmyndafræði Malaguzzi virkja 

sköpunarkraft barnanna á áhrifaríkan hátt með því að fara í vettvangsferðir og skoða 

einhvern ákveðin þátt út frá ólíkum sjónarhornum. Hlutirnir eru rannsakaðir í þaula og 

unnið enn frekar úr þeim þegar í skólann er komið. Ferli sköpunarinnar heldur áfram í 

kennslustofunni þar sem málaðar eru myndir af því sem rannsakað var á vettvangi, 

unnið í leir, dansað og leikið svo eitthvað sé nefnt. En hvort sköpun er gert hátt undir 

höfði í leik- og grunnskólum fer alfarið eftir stefnu hvers skóla og skilnings kennara á 

mikilvægi sköpunarkraftsins. 

Matti Bergström hefur bent á að kennsla barna hafi ekki tekið nægilegum 

breytingum í takt við breytt samfélag og vitneskju um barnið á grundvelli 

heilarannsókna og telur að ýmis vandamál tengd uppeldi barna séu afleiðing af þessu. 

Athafnir barna sem oft virðast ekki vera annað en kaos ástand er nauðsynlegur hluti í 

námsferli þeirra þegar sköpunin ræður ríkjum í náminu. Við verðum að gera okkur 

grein fyrir að kaos er eðlilegt ferli í námi barnsins sem leiðir af sér að fullmótuð 

hugmynd lítur dagsins ljós. Því miður virðist kennsla ekki miða nægilega mikið að 

þessu heldur er meiri áhersla lögð á að barnið standi sig í því sem hægt er að mæla á 

vitrænan hátt. Skilningur barnsins verður því oftar en ekki takmarkaður. 

 
2. Tvímælalaust á að leggja meiri áherslu á sköpunarkraft barna en nú er gert. Ekki 

síst í grunnskólum. Skólayfirvöld gera vaxandi kröfur um vitræn afköst barnsins en 

þau virðist hins vegar ekki gera sér grein fyrir að til að barnið geti mætt þessum 

kröfum þarf að leggja rækt við sköpunarkraft þess og námsgleði. Rannsóknarþörf 

barnsins verður virkari ef sköpun þess er gert hátt undir höfði í náminu. Í sköpuninni 

öðlast barnið skilning á því sem það er að læra. Innri þörf hvetur barnið áfram til að 

skilja og leita lausna á því sem vekur áhuga þess. Það er hlutverk skólasamfélagsins 
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að efla rannsóknarþörf barnsins með því að viðurkenna mikilvægi þess að hlúa þurfi 

vel að sköpunarkraftinum. 

Lowenfeld og Brittain telja að unglingar séu kannski frekar uppteknir af 

fjarlægð, stærð og félagslegri stöðu sinni og andlegur og tilfinningalegur þroski þeirra 

endurspeglist í þessum hlutum á meðan að börn á leikskólaaldri séu líklegri til að vera 

upptekin af því sem þau skynja.119 Vissulega byggja ung börn meira á skynjun sinni 

en eldri börn en taka verður tillit til rannsókna Matti Bergström sem segir að ekki sé 

hægt að auka við sköpunarkraft nemandans með einum og einum tíma í listgreinum. 

Nauðsynlegt er að nemendur geti undrast og tekist á við eigin hugmyndir til að 

hæfileikar þess þroskist. Bergstöm telur að of mikil áhersla sé lögð á að þau tileinki 

sér nám með steingeldum aðferðum.120 Það er ljóst að skólakerfið þarf breytinga við. 

Hugsunarháttur yfirvalda verður að breytast ef nám á að skila samfélaginu vel 

menntuðum og hamingjusömum einstaklingum. 

 
3. Námskrár lýsa því hvað kennarar eiga að kenna börnum. Þau eiga að læra um 

umhverfið, stærðfærði, lesa, klippa og líma, þjálfa fín- og grófhreyfingar og þjálfa 

vitræna hugsun. Þau eiga að læra að hlusta, syngja, spila og allt hvað eina. En börnin 

verða oft bara stressuð þegar reynt er að koma öllum þessum hlutum að með því að 

niðurnjörva þessa þætti í ákveðið tímaplan. Allt er skipulagt og samt vantar alltaf tíma 

til að koma öllu að.121 

Aðalnámskrá grunnskóla fer stórum orðum um mikilvægi listgreina en mikil 

mótsögn er í henni þar sem fjöldi kennslustunda sem ætlaður er fyrir skapandi nám er 

afar takmarkaður og segja má að himinn og haf greini þar á milli. Einungis 4 

kennslustundir eru ætlaðar fyrir allar 5 listgreinarnar sem boðið er upp á grunnskólum 

Ekki má heldur gleyma því að aðeins einungis 3 listgreinanna eru skyldunámsgreinar:

myndlist, textílmennt og tónmennt.122 Námskráin uppfyllir greinilega ekki þau 

skilyrði sem sett eru í henni um sköpunarþörf barna. Það er ótrúlegt að einungis 4 

kennslustundir á viku séu ætlaðar fyrir listgreinar þegar haft er í huga hversu margar 

þær eru.  

Í ljósi þess sem námskráin segir um mikilvægi þess að rækta sköpunarkraft 

barna er súrt í broti að ekki skuli vera meiri samræming á milli yfirlýsinga og 

 
119 Sjá bls. 19 í ritgerð 
120 Sjá bls. 22 í ritgerð 
121 Sjá bls. 8 í ritgerð 
122 Sjá bls. 5 í ritgerð 
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framkvæmda. Hugsanleg ástæða gæti verið sú að kennarar skilji ekki hvernig 

sköpunarkrafturinn vinnur í reynd. Kennarar geta auðvitað með engu móti kennt það 

sem þeir ekki skilja. Einnig getur verið að kennarar séu smeykir um að nám sem 

byggir á sköpunarkrafti barnsins geti leitt til agaleysis meðal barnanna. Kannski vegna 

þess að þar sem sköpunarkrafturinn er í heiðri hafður í námi barnsins lítur stundum út 

fyrir að upplausnarástand ríki meðal þeirra.  Anna Richardsdóttir bendir eigi að síður 

á að í skapandi námi felist sjálfsagi og að það sé kennarans að bjóða upp á verkefni 

sem bera með sér sjálfsaga. Hún vekur líka athygli á, líkt og Bergström, að 

hugmyndum og sannfæringu barna sé lítið sinnt þar sem engin tími sé fyrir þær í 

stundaskrá.123 Þetta leiðir til þess að heili barnsins fær ekki að starfa af fullum krafti 

og hugsun barnsins verður veikburða þar sem hún fær ekki að þróast sem skyldi.124 Ef 

sköpunarkraftur barnsins eru virtur og hlúð er að honum lærir barnið að vinna úr öllu 

því sem það ekki skilur og þorir að gera hluti sem það annars ekki þorir.  

Hver einstaklingur er þversneið af menningu samfélagsins. Bergström bendir á 

að menning hvers samfélags skipti sköpum um hvaða áhersla er lögð á sköpunarkraft 

barna. Þegar nýjar hugmyndir líta dagsins ljós raska þær þeirri menningu sem er við 

lýði. Ef menningin lítur meira til útkomu sköpunar en ferlisins þá markast skólakerfið 

af því. Ef samfélagið vill leggja áherslu á framfarir og nýsköpun, en ekki einungis 

ákveðna þekkingu og færni sem hægt er að mæla, þá verður það að hlúa að 

sköpunarkrafti einstaklinganna og viðurkenna að kaos-ferli er nauðsynleg forsenda 

þess að ný hugsmíð verði að veruleika. Mælanleg færni er lítils gild ein og sér því til 

þess er hún of takmörkuð.125 Til að tryggja þroska barna, velsæld, framfarir og 

nýsköpun þarf að örva sköpunarkraft þeirra og eðlislæga forvitni til að skoða og 

rannsaka hluti. En á meðan að yfirvöld skólamála halda í taum buffalsins og orð 

valdsmannsins þá er óhægt um breytingar.  

 
123 Sjá bls. 23 og 34 í ritgerð 
124 Sjá bls. 23 í ritgerð 
125 Sjá bls. 27 í ritgerð 
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