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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um gildi myndsköpunar hjá ungum börnum. Leitað verður svara 

við því hvort myndsköpun sé börnum mikilvæg leið til náms og þroska. Lagt er upp í ferð 

þar sem markmiðið er að varpa ljósi á fjölbreytilega veröld barnsins. Ferðin hefst hjá 

Egyptum til Forna þar sem listir gengdu veigamiklu hlutverki í menningu þeirra. Listir 

þeirra eiga margt sameiginlegt með teikniþroska og myndsköpun barna. Líkt og Forn 

Egyptar, túlkar barnið veruleika sinn í gegnum myndsköpun sína og leggur barnið fram 

hina ýmsu þætti úr reynslu sinni sem það telur mikilvægt. Í ritgerðinni verður fjallað um 

hugmyndafræði þeirra Viktor Lowenfelds og W. Lambert Brittain, en þeir telja að 

myndsköpun og myndræn tjáning sé órjúfanlegur þáttur í heildarþroska barnsins og telja 

jafnframt að myndsköpunin endurspegli hugarheim barnsins.  

 Í ritgerðinni verður varpað ljósi á breytt viðhorf til barnsins og listarinnar sem kom fram í 

kjölfar modernismans í byrjun tuttugustu aldarinnar. Modernisminn var tími mikilla 

breytinga í sögu okkar sem lýsti sér í ákveðnu uppgjöri við form og hefðir fortíðarinnar. 

Þetta var tími mikilla sviptinga í listheiminum þar sem nýjar leiðir voru farnar í myndlist og 

sköpun. Listamenn modernismans hófu tilraunastarfsemi sem leiddi til nýrra hreyfinga og 

síbreytilegra isma og var hin frjálsa og eðlislæga myndsköpun barna eftirsótt af 

listamönnum modernismans. 

 Fyrstu árin í lífi barns eru talin þau mikilvægustu í þroska þess. Það er almennt talið að 

heilinn þroskist og vaxi hvað hraðast á þessum árum og við fimm ára aldur hefur heilinn 

náð 90% þyngdar sinnar. Sérhvert barn er einstakt á sinn hátt og býr hvert þeirra yfir 

hæfileika til að þroska með sér listræna skynjun. Myndsköpun barnsins byggir á hæfninni 

til að skynja veröldina sem það býr í. Þannig endurspegla teikningar sem og önnur 

myndverk barnsins hinn frjóa hugarheim þess. Til að skyggja ekki á hinn skapandi og ört 

vaxandi huga þarf hinn fullorðni að nálgast barnið út frá forsendum barnsins.  

 Hugmyndafræði sem sótt er til borgarinnar Reggio Emilia á Norður Ítalíu verða gerð ágæt 

skil en þar er lögð áhersla á skapandi starf þar sem litið er á börn sem forvitna, 

hugmyndaríka og getumikla einstaklinga. Börn eru í eðli sínu forvitin en þau búa yfir 

getunni til að undrast. Í Reggio Emilia er barninu gefið tækifæri til að uppgötva hlutina 

sjálft og á eigin forsendum en þannig þróar barnið sínar eigin þekkingaleiðir. Í Reggio 
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Emilia er talað um hundrað mál barnsins en þá er vísað til þess að barnið fái meðal annars 

tækifæri til að nýta sér allar sínar tjáningaleiðir en ekki bara fáar útvaldar. Eins og tækifæri 

til að spyrja spurninga, finna svör og gera eigin uppgötvanir og þróa þannig eigin leiðir til 

þekkingar en með því opnast þeim greiðari leið að veröld skapandi hugsunnar.  

 Fjölgreindarkenning Gardners er kenning sem á margt sameiginlegt með hugmyndafræði 

Reggio Emilia. En fræðin einkennast meðal annars af óbilandi trú á getu einstaklingsins. 

Fjölgreindarkenningin byggir á þeirri hugsjón að hjálpa einstaklingum að finna styrk sinn 

með því að skoða stöðu sína í tilteknum greindum. Með kenningu sinni vildi Gardner víkka 

sýnina á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir svokallaðrar greindarvísitölu. 

Greindirnar eru samsettar á einstakan hátt hjá hverjum og einum og þróast og starfa saman 

á mismunandi hátt innan hvers greindarsviðs. Einstaklingurinn getur þróað hæfni sína á 

hverju sviði fyrir sig á viðhlýtandi getustig fái hann örvun og leiðsögn við hæfi. 

Fjölgreindarkenningin undirstrikar einstaklingsmun, þ.e. mikilvægi þess að koma til móts 

við þarfir hvers og eins. 

 Talið er að myndsköpun gegni mikilvægu hlutverki í námi og þroska barna. Margir hafa 

dáðst að þeirri sköpunarhæfni sem sérhvert barn býr yfir og samfara aukinni 

sálfræðiþekkingu á sjálfri bernskunni og þroskaskeiðum hennar hefur orðið vakning meðal 

sálfræðinga, kennara, foreldra og annara sem láta sér annt um þroska og velferð barnsins. 

Til að gera sér grein fyrir miklvægi myndsköpunar er nauðsynlegt að skoða kenningar um 

teikniþroska barna en talið er að myndsköpun barna haldist í hendur við andlegan og 

líkamlegan þroska þess. 
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Upphafið  

 

Þær hugmyndir um menntun og uppeldi barna sem við fylgjum í dag eru allsendis ekki 

nýjar af nálinni. Margar af okkar lykilhugmyndum um uppeldi og menntun barna eiga sér 

langa og merka sögu, sögu sem spannar þúsundir ára. Til þess að átta okkur á uppruna 

þessara hugmynda þurfum við að hverfa fimm þúsund ár aftur í tímann til menningarheims 

sem breytti sögunni. 

 Á gróðurmiklum bökkum Nílar þar sem eitt elsta menningarsamfélag sögunnar réði 

ríkjum hefst okkar merka saga. Egyptaland hefur oft á tíðum verið kallað ævintýraland 

fortíðar. Yfir þessum forna menningarheimi hvílir mikil dulúð sem hefur í gegnum tíðina 

vakið hjá okkur bæði undrun og aðdáun. Þessum menningarheimi var stjórnað af 

valdamiklum faraóum og var menning þeirra trúarlegs eðlis. Faraóinn eða konungurinn var 

talinn guðlegur og var það trú manna að eftir að konungurinn yfirgæfi jarðvistina myndi 

hann snúa aftur í guðatölu. Pýramídarnir í Giza sem reistir voru um 2613-2563 f.kr. eru 

merkilegir fyrir margra hluta sakir og gegndu þeir nauðsynlegu hlutverki í augum konungs 

og þegna hans. Hver pýramídi var reistur til að varðveita mumíu konungs  Varðveita þurfti 

líkama konungs svo að sálin kæmist heilu og höldnu yfir í annan heim (Gombrich, 

1997:55). 

 Eitt af orðum Forn Egypta yfir listamenn þeirra tíma var: „Sá sem varðveitir lífið“. 

Egyptar túlkuðu veruleikann ólíkt öðrum. Listamenn fengu það hlutverk að rista lágmyndir 

og mála veggmyndir í grafhýsi faraósins til að tryggja konungnum lífslíkurnar í næsta lífi. 

Þeir teiknuðu eftir minni og fyrirfram settum reglum sem tryggði að allt í myndinni væri 

skýrt og skilmerkilegt. Mestu máli skipti að koma hverjum þeim hlut eða persónu á sinn 

rétta stað og á sem gleggstan hátt þannig að konungurinn myndi njóta sömu velmegunar í 

næsta lífi. Egypsk list byggðist þannig ekki á hvað listamenn sáu við tiltekið tækifæri 

heldur því sem þeir vissu (Gombrich, 1997:60,61). 

 Pýramídarnir segja sögu þessara valdamiklu konunga sem neyddu þúsundir þræla til að 

strita fyrir sig allt þeirra jarðneska líf í þeim tilgangi einum að tryggja sér eilíft líf í öðrum 

heimi (Gombrich, 1997:55). Það er í raun ótrúlegt til þess að hugsa að svo mikilfengleg 

mannvirki skuli hafa verið reist á einni örskammri konungsævi. Það er okkur hulin ráðgáta 

enn í dag hvernig heil þjóð undir stjórn konungs gat gengið svo langt eða lagt á sig svo 

blóðuga vinnu fyrir einskært minnismerki og það í miðri eyðimörk. En við erum þessum 
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konungum þakklát engu að síður því að án þeirra væri saga okkar afar litlaus. Yfir 

Pýramídunum hvílir enn mikill leyndardómur, leyndardómur sem verður seint afhjúpaður 

að fullu. En þrátt fyrir það hafa þeir veitt okkur dýrmæta vitneskju um eigin tilvist og 

sköpunarsögu (Gombrich, 1997:55). 
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Myndsköpun ungra barna 

 

Margar kenningar og hugmyndafræði hafa komið fram um myndsköpun barna og því 

mikilvægi sem hún gegnir í menntun og þroska barna. Þær kenningar sem hæst hafa borið á 

undanförnum áratugum er kenning þeirra Viktor Lowenfeld og W. Lambert Brittain. 

Hugmyndafræðina birtu þeir í bók sinni Creative and Mental Growth (1982). Grundvallar 

þemað í kenningu þeirra er að myndsköpun og myndræn tjáning sé órjúfanlegur þáttur í 

heildarþroska barnsins. Þeir leggja áherslu á að hvert barn hefur hæfileika til að skapa og að 

þeim þroskaþætti beri að hlúa þegar frá upphafi. Að þeirra mati er myndsköpun dýrmæt 

leið til náms og þroska sem þeir telja samofna skapandi hugsun og alhliða þroskaferli 

barnsins. Í sköpunarferlið leggur barnið fram hina ýmsu þætti úr reynslu sinni. Með því að 

velja úr reynslu sinni, túlka hana og endurskapa, gefur barnið hluta af sjálfu sér; hvernig 

það sér, hugsar og finnur (Lowenfeld 1987:7). Lowenfeld og Brittain leggja mikla áherslu á 

sköpunarhneigð barnsins og telja að myndsköpun þeirra endurspegli hugarheim þess. Í 

sérhverju verki endurspeglast margþættur þroski barnsins sem og tilfinningar þess. Sérhvert 

myndverk segir okkur því mikið um barnið og myndverkin taka breytingum í samræmi við 

aukin andlegan og líkamlegan þroska. Sköpunarferlið er því mikilvægt fyrir barnið því í 

gegnum sköpunina er barnið frjálst og getur þannig tjáð sig óheft og óhindrað.  

 Þroski barna og teikniþroski haldast í hendur og má sjá þess merki í myndum og 

teikningum barna. Um tveggja ára aldurinn og jafnvel fyrr, er barnið farið að tjá sig í 

gegnum teikningu. Þeir Lowenfeld og Brittain greina myndsköpunarferlið í ákveðin 

þroskaskeið sem þeir flokka í sex stig eftir aldri og þroska barnsins. Sérhverju skeiði fylgja 

ákveðin einkenni sem eru dæmigerð fyrir sérhvert þroskaskeið barnsins (Hurwitz, 2001:49). 

Hér á eftir verða einungis tekin fyrir fyrstu þrjú þroskaskeiðin samkvæmt hugmyndafræði 

þeirra, þ.e. Krotskeiðið, Forskemastigið og Skemastigið þar sem ritgerðin fjallar um 

myndsköpun ungra barna. 

Teikniþroski barnsins 

 

Börn fara snemma að skoða og kanna heiminn í kringum sig. Á fyrstu árum barnsins er 

þroski þeirra afar hraður og margir markverðir hlutir gerast í sérhverri athöfn barnsins. Í 

hugarheimi barnsins vekja hinir einföldustu hlutir forvitni þegar barnið skoðar þá í fyrsta 
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skipti. Hið einfalda krot barnsins er ein þessara merku uppgötvanna. Krotið er frumraun 

barnsins til myndrænnar tjáningar og er mikilvæg uppgötvun fyrir ungviðið. Elliot Eisner 

lýsir þessari nýju uppgötvun barnsins svo vel: „Taktföst hreifing handar, hin merka 

uppgötvun þegar línurnar birtast á blaðinu þar sem áður var ekki neitt eru í eðli sínu 

fullnægjandi. Þær eru uppspretta ánægjunnar“ (Hurwitz, 2001:50). Með krotinu er barnið 

að setja mark sitt á heiminn og virðist barnið njóta þess að skilja eftir sig spor í formi strika, 

punkta, krots o.s.frv. Þar sem áður var autt blað er nú ný uppgötvun. (Hurwitz, 2001:50). 

Smám saman verður krotið markvissara og fer að veita barninu bæði ánægju og aukið 

sjálfstraust sem leiðir af sér aukinn áhuga og getu. Þessi uppgötvun verður barninu 

áframhaldandi hvatning sem styrkir sjálfsvitund þess. Krotskeiðið stendur yfirleitt langt 

fram á fjórða aldursár barnsins. Krot sem hófst með handahófskenndum hreyfingum þróast 

smám saman í merkingarbær tákn, fyrirbæri og hluti sem barnið hefur öðlast þekkingu á úr 

umhverfi sínu (Hurwitz, 2001:51). 

 

 Höfuðfætla forskemastigsins. 

 

 Á aldurskeiðinu fjögurra til sjö ára verður mikil breyting í teikningu barnsins. Þetta skeið 

hefur verið nefnt forskemastig þar sem barnið gerir sínar fyrstu tilraunir til táknmynda. 

Samfara auknum málþroska fer barnið að prófa sig áfram og leita að táknum til að túlka 

raunveruleika sinn (Hurwitz, 2001:53). Barnið hefur mun meiri stjórn á kroti sínu og fer 

meðvitað að hlut- og nafngera krot sitt í fyrsta sinn. „Þetta er ég“ eða „þetta er ég að 

hlaupa“ eru setningar sem iðulega heyrast á þessu stigi gefur til kynna að hugsun barnsins 
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hefur tekið stórum breytingum, því hefur tekist að búa til tákn. Áður var barnið ánægt með 

sérhvert krot á blaði en nú er barnið farið að tengja krotið við umheiminn og upplifun sína 

af honum (Lowenfeld, 1987:193). Skilin milli krotstigsins og forskemastigsins miðast við 

fyrstu táknmynd barnsins, en fyrsta táknmyndin kemur iðulega fram á aldrinum þriggja og 

hálfs til fjögurra ára. Fyrsta táknmynd barns er hringur. Úr hringnum verður síðan til hin 

svokallaða höfuðfætla (sjá mynd, höfuðfætla). Höfuðfætlan er hringur sem táknar höfuð og 

tvær lóðréttar línur sem tákna fótleggi. Hver sem tilurð höfuðfætlunnar kann að vera er það 

staðreynd að alls staðar í heiminum á þessu stigi í þroska barnsins er hringurinn fyrsta 

táknmynd þess. Hringurinn ber merki um merkilegan ávinning í alhliða þroska barnsins 

(Hurwitz, 2001:51). Barn á forskemastiginu er í örum þroska og reynsluheimur þess fer 

stöðugt vaxandi. Það hefur náð góðum skilningi á hinu talaða máli og á því auðveldara með 

að tjá sig í gegnum teikningu eða myndsköpun sína. Barnið er duglegt að prófa sig áfram 

og er óhrætt við að gera tilraunir og leita í mismunandi efni til að túlka hinn margbreytilega 

raunveruleika sinn.  

 

 Höfuðfætla skemaskeiðsins. 

 

 Sýn barnsins á umheiminn er önnur en hjá hinum fullorðnu. Þetta kemur bersýnilega í 

ljós í teiknungum barns á skemastiginu. Börn á aldrinum sjö til níu ára hafa ríkulega 

tjáningarþörf, eru óheft og hafa litríka sköpunargleði. Myndir barna á þessum aldri 

einkennast af mikilli frásagnargleði sem glatast oft þegar barnið verður eldra og hugsun 
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þess verður raunsærri. Á skemaskeiðinu hafa tákn ákveðna og mikilvæga merkingu í huga 

barnsins sem iðulega hafa beina vísun í nánasta umhverfi þess. Barnið er að stíga sín fyrstu 

skref upp úr krotskeiðinu og í fyrstu eru teikningar barnsins einfaldar en breytast og verða 

flóknari eftir því sem á líður á skemaskeiðið. Barnið er enn afar upptekið af mannverunni. 

Höfuðfætlan sem varð til á forskemastiginu tekur á sig breytta mynd (sjá mynd, höfuðfætla 

skemaskeiðsins). Hún fær nú fleira en bara fætur því nú bætast við hendur og fingur, augu, 

nef og munnur, jafnvel hár og tennur (Hurwitz, 2001:55). Hlutföll geta verið skökk eða ýkt 

en það skiptir ekki höfuðmáli, bara að teikningin sé eins og barnið hefur hugsað sér hana, 

raunsæið skiptir ekki máli. Svo virðist sem samhverfa líkamans sé mikilvæg í augum 

barnsins þ.e. barnið teiknar mannveruna eða hlutinn frá sínu dæmigerðasta sjónarhorni, séð 

að framanverðu eða á hlið. Egyptar til Forna notuðu áþekkar aðferðir og barnið en þeir 

beittu fyrirfram ákveðnum reglum við myndtúlkun sína.  

Egyptar til Forna og barnið 

 

Egyptar til Forna túlkuðu veruleikann ólíkt öðrum en það gerðu þeir vegna sérstæðs 

tilgangs listar þeirra. Mestu máli skipti að hver hlutur væri á sínum stað. Þeir teiknuðu eftir 

minni og samkvæmt settum reglum sem tryggði að allt í myndinni væri skýrt og 

skilmerkilegt (Gombrich, 1997:60,61). 

 Teiknun barns á skemaskeiðinu á margt sameiginlegt með myndtúlkun Forn Egypta. Fyrir 

barnið er sjálft blaðið ákveðið rými fyrir teikninguna þar sem öllum táknum eða hlutum 

verður að finna samastað. Á skemaskeiðinu er barnið farið að gera sér grein fyrir ákveðinni 

skipan rýmis og tengsla hluta innan þess. Það teiknar í tvívídd því að á þessu þroskastigi 

gerir barnið sér ekki grein fyrir hugtökum eins og fjarvídd eða dýpt. Barnið teiknar nú 

grunnlínu og stundum loftlínu sem gefur myndinni ákveðna festu í huga þess, en notkun 

grunnlínu er vísbending um að barnið er farið að gera sér betri grein fyrir tengslum sínum 

við umhverfið. Á grunnlínuna raðar barnið þeim hlutum sem það hefur ákveðið að skuli fá 

að vera með í teikningunni (sjá mynd, grunnlína skemaskeiðs). Það raðar síðan hlutunum á 

sinn stað, eins og fólki, blómum, húsum, dýrum o.s.frv. Ein mikilvægasta uppgötvun 

barnsins á þessu skeiði er einmitt tengsl hluta í rýminu (Hurwitz, 2001:57-59).  
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 List Forn Egypta þjónaði ákveðnum tilgangi og notuðu þeir list sína til að segja ákveðna 

sögu eða frásögn. Á skemaskeiðinu er barnið einnig að segja sögu í gegnum teikningu sína 

þ.e. barnið notar myndsköpun sína sem frásögn eða tjáningu. Margir listamenn hafa löngum 

reynt að líkja eftir þessum barnslega tjáningarhætti. En einmitt á tímum modernismans tóku 

margir af fremstu listamönnum þess tíma að leita til frjórrar uppsprettu barnalistarinnar. En 

verk þessara fremstu listamanna listasögunnar eiga sér sterka skírskotun til hins barnslega 

innsæis.  

 

Grunnlína skemaskeiðsins. 
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Modernisminn 

 

Módernisminn var tími mikilla umróta og breytinga þar sem nýjar leiðir voru farnar í 

myndlist og sköpun. Módernisminn lýsti sér í ákveðnu uppgjöri við form og hefðir 

fortíðarinnar en kom þess í stað með nýjar aðferðir og hugmyndir. 

 Modernismi er hugtak sem vísar til nútímans og þess sem er nútímalegt. Hann lýsir sér í 

ákveðnu uppgjöri við hefðir fortíðarinnar til að höndla hinn margslungna og brotakennda 

nútíma með nýjum hugmyndum og aðferðum. Modernisminn var ákveðið viðbragð manna 

við upplausn og glundroða samfélags sem varð til í kjölfar hinna tveggja heimsstyrjalda. 

Mannvonska og heimsstríð leiddi til brostinna vona um framtíðina. Skipbrot margra 

fyrirmyndarríkja í Evrópu orsakaði vantrú á þau samfélagslegu gildi sem höfðu ríkt. Í 

Modernismanum ríkti ákveðin spenna en á sama tíma varð hann það breytiafl sem þurfti til 

að losna undan oki fortíðarinnar. Úr þessari spennu urðu til nýjar leiðir og ný sýn sem fékk 

fólk til að öðlast traust og trú á tilveruna á nýjan leik 

(http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5844). 

 Sem stefna í listum þá er modernismi samheiti yfir breytingar og margþætta þróun í 

listsköpun sem nær frá seinni hluta nítjándu aldar til miðbiks eða seinni hluta þeirrar 

tuttugustu. Þetta var tími mikilla umróta og breytinga þar sem nýjar leiðir voru farnar í 

myndlist og sköpun. Í Evrópu voru árin eftir fyrri heimsstyrjöldina afar frjósöm. Listamenn 

reyndu sem mest þeir máttu að losna undan kreddum fortíðarinnar með nýjum og djörfum 

tjáningarleiðum. Líkt og vísinda- og uppfinningamenn leituðust listamenn við að finna 

nýjar leiðir og opna á nýja möguleika í sköpun sinni (Stokstad, 2005:1021). Nútímalist sú 

sem spratt fram á þessum umbrotatímum átti yfirleitt ekkert sameiginlegt með hefðum fyrri 

alda. Listamenn hófu tilraunastarfsemi sem leiddi til nýrra hreyfinga og síbreytilegra isma 

(Gombrich, 1997:558).  

 Í upphafi tuttugustu aldarinnar var hætt að líta á myndverk og teikningar barna sem 

eitthvað „krot“. Nú var hin eðlislæga og frjálsa teikning barna eftirsótt af hinum „nýju“ 

listamönnum sem leituðu aftur til hins einfalda í myndsköpun sinni.  

Menn hafa löngum dáðst að sköpunarhæfni barna, sem birst hafa í frjálsum tjáningarháttum 

og einskærri litagleði. Lengst af þóttu barnateikningar einungis illa gerð myndverk enda 

börn lengi vel talin smækkuð og ófullkomin mynd hinna fullorðnu. En með aukinni 

sálfræðiþekkingu á bernskunni og þroskaskeiðum hennar og sérstæði breyttist viðhorf 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5844
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manna til barna. Áhugi margra uppeldisfræðinga sem og annara fræðimanna á hinu vaxandi 

og skapandi barni stuðlaði að virðingu fyrir því og verkum þess. Þessi viðhorfsbreyting 

kom einnig sterkt fram í heimi myndlistarinnar þegar margir af þekktustu listamönnum 

tuttugustu aldarinnar eins og Pablo Picasso og Henri Matisse höfnuðu algildum 

akademískum reglum úr heimi listarinnar og tóku þess í stað að leita til frjórrar uppsprettu 

barnsins í verkum sínum (Hurwitz, 2001:67). 

Ný sýn listarinnar 

 

Í byrjun tuttugustu aldarinnar var Evrópa og þá sérstaklega París talin mekka listarinnar. 

Ungir listamenn hópuðust saman og mynduðu róttæka hópa og hreyfingar sem ýttu undir 

framgang og framtíð listarinnar. Margir þessara listamanna þráðu endurreisn heimsins í 

krafti nýrrar og fullkomlega innhverfrar listar (Gombrich, 1997:570). Í modernismanum 

birtist ný fagurfræðileg afstaða listamannsins sem þótti ögrandi en margir telja 

impressjónisma fyrstu nútímastefnuna en þar sniðgengu listamenn ýmsar akademískar 

reglur (Gombrich, 1997:36). Málarar impressjónismans byggðu verk sín ekki á traustri 

þekkingu sem hafði verið venjan til þessa, heldur notuðu þeir ímyndunaraflið til að 

framkalla impressjónina eða skyndihughrif andartaksins (Gombrich, 1997:519). Þeir drógu 

trönur sínar fram úr vinnustofum sínum og fóru með þær undir bert loft í þeim tilgangi 

einum að fanga augnablikið á strigann. En meginmarkmið listamannanna var að miðla 

beinni sjónrænni upplifun sinni til áhorfandans (Gombrich, 1997:522).  

 Listamaðurinn Paul Cézanne (1839-1906) var af sömu kynslóð og meistarar 

impressjónismans. Hann var einn þeirra listamanna sem helgaði líf sitt listinni og hefur oft 

verið nefndur faðir „nútímalista“. Rétt eins og impressjónistarnir vildi hann treysta á 

hughrif sín og mála fremur það sem hann sæi en það sem hann þekkti. Hann einsetti sér að 

fylgja „náttúrunni“ í verkum sínum og virða ákvarðanir impressjónistanna um að sniðganga 

akademískar reglur um mynd- og formbyggingu, raunsæi og litaval. Mörg verka hans 

virðast „klaufaleg“ jafnvel barnslega unnin en í þessu lá einmitt snilli hans. Ávaxtaskál, 

mótíf sem má sjá í mörgum verka hans er iðulega svo óraunsæ og „klaufalega“ teiknuð að 

það er eins og barn hafi teiknað hana (sjá mynd 1). 
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   Mynd 1. 

 

 Ástæður fyrir þessum „klaufaskap“ eru auðfundnar. Cézanne var hættur að taka mið af 

hefðbundnum aðferðum þess í stað valdi hann sér myndefni til að rannsaka ákveðin 

vandamál sem hann hugðist síðan leysa, líkt og barnið gerir. Hann hreyfst mjög af 

myndrænu jafnvægi en einnig af sambandi litar og forms. Þess vegna teygði hann 

ávaxtaskálina lítið eitt til vinstri svo að í myndfletinum myndaðist ekki tómarúm 

(Gombrich, 1997:541). Það var ásetningur hans að rannsaka innbyrðis afstöðu hlutanna í 

rýminu líkt og barn á skemaskeiðinu gerir. Á skemaskeiðinu er barnið farið að gera sér 

grein fyrir ákveðinni skipan rýmis og tengsla hluta innan þess. Barnið sér blaðið sem 

ákveðið rými til að vinna með. Það reynir að koma flestum þeim hlutum fyrir inn í þessu 

rými (Hurwitz, 2001:57). Það var einmitt þessi hugsun og nýja sýn sem gerði Cézanne að 

föður „nútímalista“. 

 Árið 1906 árið sem Cézanne lést var haldin stór yfirlitssýning á verkum hans. Sýning 

þessi átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar á listheiminn og þá listamenn sem voru um 

þessar mundir að vakna til meðvitundar um hina nýju sýn. Árið 1905 hélt hópur ungra 

listamanna samsýningu í París. Þessir listamenn urðu þekktir sem “Les Fauves“ eða „hinir 

villtu“. Þekktasti meðlimur hópsins, Henri Matisse (1869-1954) þróaði með sér stíl sem 

hafði mikil áhrif á nútímalistina. Árið 1908 tveimur árum eftir lát Cézanne málaði hann 

mynd sem nefndist „La Desserte“ eða „rautt samræmi“ (sjá mynd 2). 
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   Mynd 2. 

 

Samspil mynstranna í veggfóðrinu, borðdúknum sem og hlutunum á borðinu mynda 

megininntak myndarinnar. Margt í þessari mynd Cézanne eins og einfaldar útlínur og 

skærir litir minnir margt hvað á myndverk barna sem segir okkur hversu óhræddir 

listamenn sóttu í einfaldleikann, óraunsæið og ferskleika tærra lita sem er einkennandi fyrir 

myndverk margra barna (Gombrich,1997:573). 

 Á árunum 1910-1915 lögðu málararnir Wassily Kandinsky og Piet Mondrian 

grundvöllinn að tveim meginstefnum abstraktlistarinnar. Annars vegar var það abstrakt-

expressionismi Kandinskys sem afneitaði tengslum við náttúruna. Hins vegar var það 

geometrísk-abstrakt afstaða sem byggði alfarið á algildum geometrískum formum. 

Abstraktlist hefur verið kölluð óhlutbundin list. Skilgreining á hugtakinu Abstrakt er þegar 

form umhverfissins verða ekki greind sem ákveðið myndefni heldur hafa þau sjálf 

merkingu sem form og litur. Til að skilja framgang abstraktlistarinnar og þá umbyltingu 

sem varð í listaheiminum á árunum fyrir fyrri heimstyrjöld verður að hverfa aftur til 

Parísar. París var fæðingarborg kúbismans, stefnu sem leiddi til enn róttækara fráhvarfs frá 

vestrænni hefð en abstrakt-expressjónismi Kandinskys (Gombrich, 1997:570). Öllum 

rofum á hefðinni var nú fagnað sem nýjum isma sem varð síðar allsráðandi í framtíðinni, 

listbyltingin var hafin.  
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 Listamenn leituðu nú að einfaldleika í sköpun sinni og hófu eltingaleik við hið óheflaða 

form. Spænski málarinn Pablo Picasso (1881-1973) var einn þessara listamanna. Hann 

leitaði mjög á vit hins einfalda í verkum sínum. Hann bjó yfir fáheyrðum teiknihæfileikum 

og leikandi tæknikunnáttu sem gerði hann að einum snjallasta listamanni aldarinnar. Nítján 

ára gamall hélt hann til Parísar í von um frægð og frama á listabrautinni. Á fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar var París mekka listarinnar, en þar úði og grúði af listamönnum sem 

allir eygðu von um frama í heimi listarinnar. Picasso heillaðist ásamt öðrum listamönnum 

tuttugustu aldarinnar af frjórri myndsköpun barnsins og tók að vinna óhlutstæð verk, form 

og mynstur af þvílíkri listfengi og leikni sem aðeins sönnum meistara var lagið 

(Gombrich,1997:576).  

 Árið 1907 urðu enn ein skilin í sögu listarinnar, þegar ný stefna leit dagsins ljós. Stefnan 

fékk nafnið kúbismi en hún var afsprengi Picasso og franska málarans Georges Braque 

(1882-1962). Í kjölfar hinnar nýju stefnu sannfærðust enn fleiri listamenn um að það sem 

skipti máli í listinni væri að finna nýjar lausnir á formrænum vandamálum. Meginmarkmið 

kúbismans var að setja eitthvað saman í stað þess að líkja eftir einhverju. Listamennirnir 

einskorðuðu sig við kunnugleg og einföld myndform svo að áhorfandinn gæti ratað 

auðveldlega um myndina og fundið tengsl ólíkra forma (Gombrich, 1997:574). Picasso 

áttaði sig fljótlega á því að byggja mátti andlitsmynd sem og ýmis önnur mótíf úr örfáum 

og einföldum einingum. Kúbistarnir tóku m.a. að líta aftur til menningar ,,frumstæðra“ 

þjóða þar sem myndir, skurðargoð, styttur og grímur gegndu trúarlegum tilgangi, líkt og 

listin hjá Egyptum til Forna. Það var trú þessara þjóða að hlutir og myndir byggju yfir 

töframætti sem verndaði þjóðina m.a. gegn illum öndum. Þessir frumstæðu listamenn 

mótuðu einmitt andlitsmyndir eða grímur úr einföldum formum í stað þess að reyna að líkja 

eftir raunveruleikanum. Picasso gerði slíkt hið sama en það var eitt af markmiðum hans að 

leita aftur til upphafsins (http://witcombe.sbc.edu/ARTH20thcentury.html). 

 

 

 

 

http://witcombe.sbc.edu/ARTH20thcentury.html


 16 

Tímamótaverk hans og það verk sem markaði upphaf kúbismans „Stúlkurnar frá Avignon“ 

eða „Les Demoiselles d´Avignon“ frá árinu 1907, á sér sterka skírskotun til hinnar 

frumstæðu menningar (sjá mynd 3). 

 

   Mynd 3. 

 

Í verkinu má einnig sjá glitta í hið barnslega innsæi og þá einstæðu þrá listamannsins til að 

leita á vit hins einfalda, sem birtist í einföldum formum og grófri teikningu. Picasso lét 

aldrei sem hann hefði fundið endanlega lausn á þeim sjónræna vanda sem var einkennandi 

fyrir kúbismann. Hann var ávalt reiðubúinn að hverfa aftur til einfaldari og hefðbundnari 

hátta í listsköpun sinni. Markmið hans var ætíð það sama, að leita lausna á formrænum 

vandamálum líkt og barninu er svo tamt að gera í sköpun sinni. 

 Listamenn tuttugustu aldarinnar lögðu stund á nýsköpun og vöktu hvarvetna eftirtekt og 

athygli með frumleika sínum og afturhvarfi til barnslegs einfaldleika. Þeir líkt og barnið 

túlkuðu það sem þeir vissu en ekki það sem þeir sáu. Stöðug leit þeirra að nýjum 

tjáningarmáta, formgerð og einfaldleika gerði þá að einum virtustu og framúrstefnulegustu 

listamönnum sögunnar. Þeir voru sannkallaðir brautryðjendur samtímalistarinnar. 
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Hinn skapandi hugur 

 

Sköpunarhneigð er manninum í blóð borin. Öll höfum við hæfni til sköpunar þótt að 

sköpunarhæfnin eða sköpunargáfan sé missterk og mismikil hjá hverjum og einum. Í 

Aðalnámskrá leikskóla er sköpuninni gert hátt undir höfði, þar segir m.a.: „Sköpunarkraftur 

og hugmyndaauðgi gerir börnum kleift að mynda ný tengsl. Með sköpuninni læra börnin að 

koma fram með nýjar hugmyndir og víkja frá hefðbundnu hugsanamunstri“ (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:12).  

 Lengi vel var talið að sköpunarhæfni væri sérhæfileiki ótengdur greind manna. En á síðari 

árum hafa vísindin hallast meir að þeirri skoðun að sköpunarhæfnin sé mikilvægur þáttur í 

vitsmunagerð mannsins. Nú er talið að til séu tvenns konar gerðir hugsanaferla. Annars 

vegar er hugsun manna samleitin en hins vegar sundurhverf. Rannsóknir benda til þess að 

hin skapandi hugsun falli undir sundurhverfa hugsun en hin samleita hugsun falli undir hina 

markvissu og rökréttu hugsun. Sundurhverfa hugsunin er sjálfsprottin og hún einkennist af 

frumleika, sveigjanleika og hugmyndaauðgi (Valborg Sigurðaróttir, 1989:106). 

 Sköpunarhæfni barnsins og hin sundurhverfa hugsun þess er mikilvæg og að henni ber að 

hlúa. Hana þarf að örva frá unga aldri og vernda á öllu þroskaferli barnsins. Það er í eðli 

sérhvers barns að vera forvitið og þegar á forskólaaldri þarf að glæða og virða hugkvæmni 

þeirra, frumleika og hugmyndaauðgi sem einkennir leik þeirra: „Leikurinn er lífstjáning og 

gleðigjafi barns. Frjáls og sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barns. 

Sköpunarþörf og hugmyndaflug kemur fram í leikjum þess“ (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:11). 

 Sjálf barnsins er þungamiðjan í sköpun þess. Sköpunarhæfni býr í hverju barni og er hún 

einn stærsti þroskagjafi í sálarlífi barnsins. Sköpunarferlið á upptök sín í barninu og 

stjórnast af reynslu og upplifunum þess. Barnið vinnur úr reynslu sinni og tilfinningum og 

finnur þeim farveg í gegnum sköpunina. Sérhver reynsla og upplifun barnsins kemur 

sköpuninni af stað, þær verða hráefnið sem barnið vinnur síðan úr. Ung börn geta ekki tjáð 

sig á jafn trúverðugan og áþreifanlegan hátt en það sem þau hafa skynjað og reynt 

milliliðalaust. Því er mikilvægt að barnið fái tækifæri til að öðlast slíka reynslu í gegnum 

umhverfi sitt og fá þannig tækifæri til að sjá, heyra, snerta, bragða og lykta. Þau þurfa að fá 

rými, tækifæri og hvatningu frá hinum fullorðna til að tjá upplifun sína. Hinn opni hugur og 
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næmni er ungum börnum mikilvæg þroskaleið. Þau læra að tjá reynslu sína með ýmsum 

hætti og mótast og þroskast af tjáningarháttum sínum.  

 Viðurkenning, hvatning og örvun er besta veganesti barnsins út í lífið. Við hin fullorðnu 

þurfum einingis að trúa því að öll börn séu gædd hæfni til sköpunar á sama hátt og við 

trúum á mátt þeirra og möguleika til að vaxa og dafna og verða að sterkum einstaklingum. 
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Reggio Emilia 

 

Reggio Emilia er bær á Norður Ítalíu í héraðinu Emilia Romagna. Bærinn er þekktur fyrir 

uppbyggingu leikskólakerfis sem vakið hefur ómælda athygli í okkar vestræna heimi. 

Leikskólakerfið er kennt við bæinn sjálfan og byggir á hugmyndafræði Ítalans Loris 

Malaguzzi. Grundvallaratriði hugmyndafræðinnar er það viðhorf til barnsins að barnið búi 

yfir mikilvægri reynslu og þekkingu allt frá fæðingu, það sé forvitið og fullt löngunar til að 

lifa og taka þátt í samskiptum við aðra í umhverfi sínu (Gandini, 2001:50-51). 

 Eftirstríðsárin á Ítalíu sem og annarsstaðar í Evrópu einkenndust meðal annars af 

bjartsýni og samstöðu. Miklar samfélagslegar breytingar fylgdu stríðslokunum. Fólk flutti 

úr sveitum í bæi og borgir og aukin atvinna kallaði á konur til starfa. Þetta kallaði á 

breytingar bæði í kennslu sem og ummönnun barna sem fram að þessu hafði alfarið legið í 

höndum kvenna (Edwards, 1998:49-50). Í kjölfar þessara breytinga og með mikilli 

samstöðu fólks var lagður hornsteinn að nýju og uppbyggilegu skólasamfélagi. Loris 

Malaguzzi (1920-1994) var jafnt brautryðjandi sem og upphafsmaður að þeirri 

hugmyndafræði sem liggur að baki Reggio Emilia. Malaguzzi fæddist í borginni Reggio 

Emilia á Ítalíu, og var kennari og sálfræðingur að mennt. Malaguzzi ákvað ásamt samstilltu 

átaki foreldra héraðsins að koma á fót skóla fyrir börnin. Fólkið hafði það að markmiði að 

byggja upp gott skólasamfélag og menntandi umhverfi fyrir börnin.  

 Sú mikla samstaða sem skapaðist við byggingu fyrsta skólans var einstök og árið 1945 

var fyrsti leikskólinn í Villa Cella stofnaður fyrir þriggja til sex ára börn. Með tilkomu 

skólans var brotið blað í sögu skólamála á Ítalíu. Ríkið og kaþólska kirkjan hafði fram að 

þessu verið einvaldur í skólamálum og séð um rekstur skóla og menntun barna. En samfara 

nýjum tíðaranda kröfðust foreldrar breytinga og kölluðu eftir breyttum áherslum. Í stað 

ríkissins sáu foreldrar um rekstur skólanna. Árið 1965 tók bærinn yfir rekstur allra leikskóla 

í héraðinu. Á upphafsárum leikskólanna var eitt meginverkefni þeirra að kynna sig og vinna 

bæði trú og virðingu samfélagsins á nýjum leiðum í kennslu barna. Leitað var í smiðju 

þekktra fræðimanna á sviði barnasálfræði varðandi skipulag skólans og stefnumótun 

(Edwards, 1998:49-52). 
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Barnið í Reggio Emilia 

 

Allt frá fæðingu eru börn hugrakkir könnuðir og rannsakendur sem eru að læra á heiminn í 

kringum sig í gegnum sérhverja athöfn. Í Reggio Emilia er barnið í brennidepli og er hvert 

og eitt þeirra einstakt á sinn hátt. Barnið er mikilsmetinn einstaklingur sem hefur hæfni til 

að byggja upp eigin þroska og þekkingu í samvinnu við aðra í umhverfi sínu. (Fraser og 

Gestwicki, 2002:249). Ein af grunnstoðum hugmyndafræðinnar felst í að hjálpa sérhverju 

barni að öðlast frelsi og sjálfstraust til að vera það sjálft og opna því leið að veröld skapandi 

hugsunar og hugmynda. 

 Hugur barns er eins og óskrifað blað sem bíður þess að fá örvun og hvatningu frá 

umhverfi sínu. Þessi orð eru komin frá fræðimanninum John Locke (1632-1704) og eiga sér 

sterka skírskotun til hugmyndafræði Reggio Emilia. Locke var uppi á tímum 

upplýsingarinnar þar sem trú á mátt mannsins, framfarir og skynsemi var yfir allt annað 

hafið. Orð hans og hugmyndir brutu blað í uppeldissögunni en ruddu jafnframt veginn fyrir 

nýrri sýn á barnið (Myhre, 2001:81). 

 Grundvallaratriði í hugmyndafræði Reggio Emilia er viðhorf til barnsins; að barnið búi 

yfir reynslu og sé hluti af veröldinni allt frá fæðingu, sé forvitið og fullt löngunar til að lifa 

og taka þátt í samskiptum (Gandini, 2001:50-51). Önnur megináhersla í hugmyndafræðinni 

er að gefa barninu tækifæri til að nýta sér allar tjáningarleiðir þess. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir: „Í námi þurfa nemendur tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, 

nota öll skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi...“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007:6). Í Reggio Emilia er tjáning og sköpun virkir þættir í námi barnsins og er það hvatt 

til að fara nýjar leiðir og kanna umhverfi sitt með öllum sínum skilningarvitum. Í Reggio 

Emilia er talað um hundrað mál barnsins eða hundrað mismunandi möguleika til tjáningar 

(Fraser og Gestwicki, 2002:249). En víðast hvar stuðlar menning og skóli að því að skilja 

að líkama og huga og kemur þannig í veg fyrir að barnið noti öll sín skilningarvit. Börnum 

er kennt að hugsa án líkama og framkvæma án hugar. Skólinn byggir á rökhyggju, 

kerfishugsun og veldi hins talaða orðs. Hið talaða mál er takmörkunum háð, okkur er 

nauðsynlegt að þekkja orðin en þau eru merkingarlaus nema við hundraðföldum þau með 

reynslu, skynjun og tilfinningu. Við eigum heldur að gefa barninu tækifæri til að nýta sér 

allar sínar tjáningaleiðir því til að barn geti fótað sig á stígum lífsins verður það að fá að sjá, 

snerta, skynja og grípa með öllum skilningarvitunum. 
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 Í Reggio hugmyndafræðinni á hver dagur að vera barninu spennandi reynsla og fullur af 

nýjum uppgötvunum. Ytri og innri veruleiki barnsins sameinast í hundrað ólíkum 

tjáningarmátum og sköpunargleði.  

Kennarinn og umhverfið 

 

Eitt helsta hlutverk kennara í Reggio er að búa börnum aðstæður til náms með örvandi 

námsumhverfi. Nám barnsins stýrist jú að stærstum hluta af innri áhugahvöt þess, 

hugmyndum og tilgátum um lífið og tilveruna. Það er því hlutverk kennarans að fylgja eftir 

hugmyndum og hugsunum barnanna. Talað er um að kennarar í skólum Reggio Emilia séu 

þrír; barnið, kennarinn og umhverfið (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:17).  

 Með umhverfinu er jafnt átt við umhverfið innan skólans sem utan og er allt umverfið 

hugsað út frá því hvaða áhrif það hefur á nám og upplifanir barnanna. Til að geta þjónað 

tilgangi sínum þá verður umhverfið að vera bæði sveigjanlegt og meðfærilegt. Kennararnir 

þurfa að leggja áherslu á gott rými sem virkar hvetjandi fyrir sköpunargáfu og samskipti 

barnanna. Mikil áhersla er lögð á að skólarnir séu fallegir og að rýmið sé nýtt sem hvatning 

til náms, uppgötvunar og samskipta kennara og barna (Dahlberg, 1999:148-149). 

 Margir hafa lýst í máli og myndum skipulagi og markmiðum með umhverfinu í Reggio 

Emilia. Skipulag skólanna minnir um margt hvað á ítalskt borgarskipulag. Í miðjurýminu er 

torg eða „piazza“ sem er uppljómað frá stórum glerveggjum sem umlykja það. Torgið 

tengir allar aðrar vistarverur skólans bæði innri og ytri veröld hans og er því nokkurskonar 

hjarta skólans líkt og í mörgum bæjum og borgum. Spegla má sjá víða bæði á veggjum, 

gólfum og í loftum og eru þeir óspart notaðir til að börnin fái annað sjónarhorn á umhverfi 

sitt (Edwards, 1998:64).  

 Eins og áður hefur komið fram þá er allt umhverfið í Reggio skólum hugsað og skoðað út 

frá því hvaða áhrif það hefur á nám barnanna. Í Reggio fræðunum eiga börn að fá öll þau 

tækifæri sem völ er á til að uppgötva hlutina sjálf og á eigin forsendum til að þróa sínar 

eigin þekkingar- og námsleiðir í gegnum sitt dýrmæta umhverfi.  

Ímynd barnsins og viðhorf til þess er eitt af megineinkennum og undirstöðuatriðum Reggio 

hugmyndafræðinnar. Barnið er mikilvægur einstaklingur sem hefur hæfni til að byggja upp 

eigin þroska og þekkingu með virkni og samvinnu við aðra í umhverfinu (Fraser og 

Gestwicki, 2002:35). 
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 Hlutverk kennarans í Reggio hugmyndafræðinni er veigamikið og einn mikilvægasti 

hlekkur fræðinnar. Kennarinn er virkur í sköpunarferli barnsins og leiðir alla vinnuna út frá 

áhuga þess og löngun. Hann velur hugmynd útfrá vangaveltum barnanna og leiðir þau 

áfram að nýjum skilningi og nýjum víddum (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:40). 

Skráningar er daglegur þáttur í hlutverki kennarans og því mikilvægt að hann hlusti á 

börnin og sé vakandi fyrir sérhverjum áhuga þeirra. Líkt og börn byggja upp eigin þekkingu 

gildir það sama um hinn fullorðna. Sá kennari sem lítur á börn sem sterka, hæfa og 

getumikla einstaklinga er mun líklegri til þess að hvetja þau og styðja áfram í námi sínu, 

hann leyfir börnunum að gera mistök og gagnrýna hvert annað því hann veit að þau eru það 

sterk að þau geta tekið hverjum mótbyr. Auðvitað er ekki sama hvernig gagnrýnin birtist, 

því þarf að hvetja börnin til uppbyggjandi gagnrýni sem nýtist þeim frekar til 

áframhaldandi þekkingar (Fraser og Gestwicki, 2002:35).  

 Meginhlutverk kennarans er að styðja við hugmyndir barnanna og leiða það áfram á 

svæði hins mögulega þroska. Með kenningu sinni um svæði hins mögulega þroska (zone of 

proximal development) hélt Vygotsky því fram að ef barn fengi viðeigandi hvatningu og 

leiðbeiningu í leik og starfi frá þeim sem eldri og reyndari eru myndi barnið öðlast aukna 

vitneskju og sjálfstraust sem myndi síðan leiða það áfram til þess að leysa verkefnin af 

sjálfsdáðum (Edwards, 1998:83). Með réttum kennsluháttum og viðhorfi fær barnið 

tækifæri til að takast á við verkefnið af eigin rammleik og þannig lærir barnið að byggja 

upp þekkingu á eigin forsendum. 

 Í Reggio eru þarfir barnsins ávalt hafðar í fyrirúmi og er leiðbeinandinn eða kennarinn 

virkur í öllu sköpunarferli þess. Hann þarf að hlusta af athygli, skrá hjá sér og spyrja opinna 

spurninga. Barnið fær þannig leiðbeiningu og hvatningu í námi sínu og öðlast aukna 

vitneskju og sjálfstraust til að framkvæma verkefni upp á eigin spýtur.  

Skráningar 

 

Sá þáttur sem gegnir einu af lykilhlutverkum í hugmyndafræði Reggio Emilia er skráning. 

Skráning er ekki nýtt hugtak en aðferðin er upprunin frá Reggio Emilia og hefur verið í 

þróun í leikskólum þar síðustu þrjá áratugi. Uppeldisleg skráning er aðferð til gagnaöflunar 

með það að markmiði að gera það starf sem á sér stað í skólanum sýnilegt. Skráning leiðir 
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af sér meiri gæði og þróun leikskólastarfsins og á að vera sjálfsagður þáttur í uppeldisstarfi 

leikskóla (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:34). 

 Skráning er nauðsynlegt hjálpartæki sérhvers kennara. Hún auðveldar mat og skoðun á 

hlutverki kennarans í námsferli barna en leiðir jafnframt til aukins skilnings á hugar- og 

samskiptaheimi barna sem og leið þeirra við að tileinka sér þekkingu. Skráning er fyrst og 

fremst tæki kennarans til að byggja upp jákvæða reynslu fyrir börnin og greiða þannig fyrir 

faglegri þróun, starfi og starfsháttum. Með skráningu er kennarinn að staðfesta leiðina að 

markmiðum og varpa ljósi á innra starf leikskólans en um leið að miðla til annarra eins og 

foreldra og kennara (Edwards, 1998:121). Vinnuferli mótast af áhuga barnanna hverju sinni 

og eru lýðræðisleg vinnubrögð mikilvægur þáttur í öllu ferlinu. Þegar kennarinn skráir þá 

sér hann meðal annars mismunandi leiðir barnanna við að rannsaka umheiminn og hvernig 

þau leysa úr vandamálum. Hæfni og geta barnanna kemur oft á tíðum á óvart því þeirra sýn 

á heiminn er önnur en okkar.  

 Þegar skráning á sér stað tekur kennarinn markvissar ákvarðanir varðandi það sem á að 

skoða eða athuga með börnunum. Hann skjalfestir aðstæðurnar og miðlar öllum þeim 

óvæntu uppgötvunum sem verða í daglegu lífi barnanna. Möguleiki til skráningar er mikill 

og getur kennarinn nýtt sér margar og mismunadi aðferðir sem henta misvel miðað við 

aðstæður og verkefni. Algengt er að taka ljósmyndir, skrifa upp samtöl barnanna, taka upp 

samræður á segulband, skoða verk þeirra bæði í máli og myndum því oft á tíðum eru orðin 

ekki síður dýrmæt en verkin sjálf. Með þjálfun og æfingu getur kennarinn farið nýjar leiðir 

og nýtt sér margar og mismunandi aðferðir við skráningu (Fraser og Gestwicki, 2002:133).  

 Uppeldisfræðileg skráning segir okkur ekki aðeins til um hvernig börn læra, heldur einnig 

hvað og hvernig kennarinn lærir útfrá námi barnanna. Aðferðin er því ekki síður tæki fyrir 

kennarann til að skoða sig í starfi. Mikilvægt er að kennarinn horfi fyrst á barnið og leiti 

síðar til kenninga en ekki öfugt. Hann þarf að sýna þolinmæði, læra að horfa og hlusta á 

börnin og virða skoðanir þeirra. Við vitum að börn eru í eðli sínu forvitin. Ábyrgð 

kennarans felst í því að fá innblástur útfrá forvitni og spurningum barnanna en einnig felst 

hún í listinni að hlusta og spyrja. Miklivægt er að kennarinn leyfi barninu að vera skrefi á 

undan og veiti því ekki lausnir án þess að það uppgötvi sjálft (Guðrún Alda Harðardóttir, 

2001:36, 37). 
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 Það að börn fái að fylgjast með eigin ferli og þróun í gegnum skráningar er hvetjandi leið 

í námi barnsins. Þessi leið gerir barninu kleift að sjá og finna nýjar leiðir á eigin spýtur sem 

styrkir stoðum undir þá sýn sem einkennir Reggio Emilia á hinu sterka og getumikla barni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Fjölgreindir Gardners 

 

Á síðustu áratugum hefur rannsóknum á starfsemi heilans fleygt fram. Margir fræðimenn á 

sviði hug- og taugafræði hafa sett fram kenningar sem styðja hugmyndir um fjölþætta 

samsetningu mannshugans. Margt er þó enn á huldu um starfsemi þessa stórkostlega 

líffæris. Margar kenningar hafa verið settar fram í gegnum tíðina sem gera ráð fyrir 

fjölbreytileika mannlegrar greindar en ein þessara kenninga, fjölgreindarkenningin, var sett 

fram árið 1983 af Dr. Howard Gardner (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:17). 

 Howard Gardner er prófessor í kennslufræðum við Harvard- háskóla. Gardner hafði velt 

fyrir sér hugmyndinni um margar gerðir mannshugans frá miðjum sjöunda áratugnum. 

Fjölgreindarkenningu sína birti hann árið 1983 í bókinni Frames of mind (Rammar hugans). 

Með kenningu sinni reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir 

takmarkanir hinnar svokölluðu greindarvísitölu. Hann hélt því fram að vestræn menning 

hefði skilgreind hugtakið greind of þröngt (Armstrong, 2000:13). Til þessa hafði skólastarf 

verið skipulagt með þeirri hugmynd að mannleg greind væri meðfæddur hæfileiki á 

takmörkuðu sviði og voru greindarpróf ákveðin mælitæki til að staðfesta það (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004:17). Notkun þessara prófa breiddist hratt út, ásamt þeirri 

hugmynd að til væri eitthvað sem kalla mætti greind. Boðberar þessara prófa töldu að 

greindin væri mælanleg á hlutlægan hátt sem setja mætti fram í formi einnar tölu með 

svokallaðri greindarvísitölu eða IQ (Armstrong, 2000:13). Gardner dró stórlega í efa 

réttmæti þessara prófa sem og að mannleg greind væri mælanleg. Þess í stað kaus hann að 

líta á greind frá víðara og raunsærra sjónarhorni.  

 Tilgáta hans felst í því að maðurinn búi ekki aðeins yfir einni greind heldur mörgum sem 

vinna saman á flókinn hátt. Greindirnar eru samsettar á einstakan hátt hjá hverjum og 

einum. Fjölgreindakenningin gerir ráð fyrir átta mismunandi greindum. Hverri greind er 

hægt að lýsa með hliðsjón af eiginleikum, starfsemi og áhugasviðum. Greindirnar eru: 

Málgreind, Rök- og stærðfræðigreind, Rýmisgreind, Líkams- og hreyfigreind, 

Tónlistargreind, Samskiptagreind, Sjálfsþekkingargreind, og Umhverfisgreind. 

Fjölgreindarkenningin er kenning um hugræna starfsemi en jafnframt tilgáta um að hver 

einstaklingur hafi til að bera færni í öllum greindum og geti þróað hæfni sína innan þeirra á 

viðhlítandi getustig, fái hann örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi. Greindirnar þróast og 

starfa saman á mismunandi hátt innan hvers greindarsviðs og á mismunandi tíma hjá 
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hverjum og einum (Gardner, 1983:8). Gardner telur mikilvægt að nota ekki kenninguna til 

þess að flokka einstaklinga í ákveðna greindarflokka heldur til þess að hjálpa þeim að finna 

sinn innri styrk og staðsetja sig í greindunum. Greindirnar eru af ólíkum toga en jafnframt 

eru þær allar jafn mikilsverðar. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a.: „Greind er nú talin 

vera samsett úr mörgum þáttum. Gjarnan er talað um fjölþætta greind þar sem skilgreindir 

eru fleiri þættir en hin hefðbundnu orðrænu og rökrænu. Í listnámi reynir á marga þætti 

mannlegrar hæfni, bæði til hugar og handar, þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju 

sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná árangri“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:6). 

 Ógerlegt er að nefna ákveðna hæfileika sem hver og einn þarf að búa yfir til að teljast 

greindur á tilteknu sviði, því við erum jafn ólík og við erum mörg. Það skiptir ekki máli 

hvers konar hæfileika einstaklingurinn hefur í tiltekinni greind, hann getur kannað þá, lagt 

rækt við þá og þroskað að vild (Armstrong, 2005:5). 

Hugur fimm ára barnsins 

 

Það verður aldrei of oft sagt að börn hafa sömu grundvallarþarfir og við hin fullorðnu. En 

forsendur og sjónarhorn barna er annað en okkar, ekki bara einfaldara og minna, heldur oft 

margræðnara og öðruvísi. Tengsl barnsins við ímyndunaraflið og sköpunargleðina veita 

okkur sýn inn í þeirra margslungna veruleika og hugarheim.  

 Hugur hins fimm ára barns er forvitnileg blanda. Hugur barnsins er enn í mótun og hefur 

því tilhneigingu til að fara í í margar ósamrýmanlegar áttir. Hann getur verið allt í senn; 

klár og kjánalegur, furðulegur og forvitnilegur, rökréttur og órökréttur (Gardner, 1991:110, 

111). Barnið er í raun sterkt og mikilsmegandi einstaklingur og hugur þess einkennist af 

skapandi hugsun og fjörugu ímyndunarafli. Við þurfum að nálgast barnið á þeirra eigin 

forsendum en ekki okkar og forðast þá tilhneigingu að steypa alla í sama mót og takmarka 

þar með hinn skapandi huga barnsins.  

 Dr. Elliot Eisner er í hópi merkustu kennslu- og uppeldisfræðinga í heiminum á þessari 

öld. Hann er prófessur í kennslufræði og listum við Stanford- háskóla í Bandaríkjunum. 

Hann hefur skrifað fjölda rita um mikilvægi skapandi skólastarfs. Í ritum sínum fjallar 

Eisner einkum um hlutverk lista í vitsmunaþroska barnsins og hvernig listir hjálpa barninu 

að skynja og skilja umheiminn. Í bók sinni Educating Artistic Vision (1972) kemur hann 

inn á mikilvæg atriði sem tengjast myndsköpun barna: „Sköpunin hjálpar okkur að ferðast í 
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heim fantasíu og drauma. Hún hjálpar okkur að vera þáttakendur í töfrandi augnablikum 

hugans og afhjúpar þær hugmyndir og tilfinningar sem hafa verið faldar í viðjum hans“ 

(Eisner,1972:16).  

 Fyrstu þrjú ár í lífi barns eru í dag talin þau mikilvægustu í þroska þess. Stærsti hluti 

heilans þroskast og vex hvað hraðast á þessum árum og allt fram að tíu ára aldri. Heili 

mannsins skiptist í vinstra og hægra heilahvel. Vinstra heilahvelið hefur löngum verið talið 

ráðandi hvelið í heilanum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að það vinstra geymir rökfestu, 

greiningu og skynsemi. Það hægra hinsvegar hefur að geyma sköpun, ímyndun og drauma 

okkar (Fisher, 2005:21). Heilahvel barna eru ekki aðgreind í vinstra og hægra hvel við 

fæðingu heldur þroskast þau á fyrstu tíu árum barnsins. Heilinn vex afar hratt fyrstu árin og 

við fimm ára aldur hefur heilinn náð 90% þyngdar sinnar. Þar sem vinstra heilahvelið er 

talið ríkjandi fer það að trufla og reyna að hafa áhrif á það hægra. Afar mikilvægt er að 

bæði heilahvelin fái jafnmikla örvun svo að það vinstra yfirtaki ekki það hægra (Fisher, 

2005:22).  

 Öll börn eru skapandi og það er afar mikilvægt að sá meðfæddi hæfileiki glatist ei. 

Sköpunin er uppfinning hvers og eins og ekki fyrirfram ákveðin heldur sjálfsprottin úr 

hugarheimi barnsins. Fegurð verksins felst ekki í því sjálfu, heldur í huga þess sem upplifir. 

Með viðeigandi örvun og hvatningu nærum við hægra hvelið sem geymir hið listræna og 

skapandi eðli einstaklingsins. 

Rýmisgreind 

 

Rýmisgreind er greind skapandi hugsunar. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir:  

„Sköpunargáfan er einstaklingnum nauðsynleg og á öll listgreinakennsla að miða að því 

að þroska sköpunargáfuna og efla sjálfsvitund...“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:6). 

Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja og skilja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi. 

Hún felur í sér hæfni til að sjá hluti fyrir sér eða sjá í myndum og tjá á myndrænan hátt 

sjónrænar og rúmfræðilegar hugmyndir. Listamenn, hönnuðir, arkitektar og 

uppfinningamenn sækja til þessarar greindar. Þessi greind felur í sér virkt ímyndunarafl og 

mikla næmni fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar á milli (Armstrong, 

2000:14). Að vera sterkur í rýmisgreind er að vera myndvís, en myndvísi felur í sér virkt 

ímyndunarafl, tjáningu og sköpun. Færni í myndvísi felur í sér að taka það sem þú sérð með 
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eigin augum eða það sem þú ímyndar þér með þínu „innra“ auga og búa til eitthvað 

áþreifanlegt (Armstrong, 2005:62). Heimar ímyndunaraflsins, sköpunarinnar og 

raunheimsins koma saman í rýmisgreindinni, þeir eru með öðrum orðum lykillinn að því að 

vera myndvís. Myndvísi er því greind listamanna og uppfinningamanna (Armstrong, 

2005:62). 

 Þar sem hæfileikinn til að vera skapandi og hugsa í þrívídd nýtist vel við að finna lausnir 

er rýmisgreind ein þeirra greinda sem uppfinningamenn byggja á. Uppfinningamenn, 

myndlistarmenn og hönnuðir eru einstaklega lagnir að gera hugmyndir sínar að 

áþreifanlegum raunveruleika. Þar sem myndlistarmenn sjá hugmyndir til að vinna úr list 

sinni, sjá uppfinningamenn sem vandamál sem þarf að leysa (Armstrong, 2005:71). Albert 

Einstein er gott dæmi um einstakling með sterka rýmisgreind. Hann var nokkurskonar 

myndhugsuður síns tíma. Hann var bæði skapandi og frjór uppfinningamaður og hann 

hugsaði iðulega í myndum og þróaði margar af hugmyndum sínum í huganum (Gardner, 

1985:190). Einstein var aðeins fjögurra ára þegar faðir hans sýndi honum seguláttvita. 

Einstein sagði síðar að áttaviti þessi hefði fyllt sig löngun til að leysa ráðgátur heimsins. 

Þessi reynsla reyndist neistinn sem kveikti snilli hans og gerði hann að einum mesta 

hugsuði tuttugustu aldarinnar (Armstrong, 2000:30). Á þessu dæmi má sjá hve upplifanir úr 

barnæsku hafa mótandi áhrif á okkur síðar á lífsleiðinni. Hefði ekki komið til áttavitans 

hefði Einstein kannski aldrei orðið sá merki uppfinningamaður sem hann síðar varð. 

Jákvæð reynsla úr æskunni er því neistinn sem kveikir greind og leiðir áleiðis til fulls 

þroska (Armstrong, 2000:30).  

Að þekkja sjálfan sig 

 

Okkur hinum fullorðnu er ætlað mikilvægt verkefni í lífinu. Við eigum að sjá til þess að 

börn fái tækifæri til að uppgötva hæfileika sína, en sjálfsmynd barns skapast að verulegu 

leiti á viðhorfum þeirra sem skipta barnið mestu máli.  

 Börn sem hafa þroskaða sjálfsþekkingargreind vita hver þau eru og hvers þau eru megnug 

í lífinu. Þessi greind er oft á tíðum talin sú mikilvægasta af öllum greindunum en um leið sú 

sem erfiðast er að skilja til hlítar. Á veggjum hins mikla Apollómusteris véfréttarinnar í 

delfí var skráð: „Þekktu sjálfan þig“. Þessi kjörorð urðu síðar kjörorð grísku 

heimspekinganna Sókratesar og Platóns (Gunnar Dal, 1981:11). 
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 Hvernig eflist sjálfsmynd hjá börnum og hvað gerir okkur að þeim persónum sem við 

erum? Sjálfsmynd barnsins mótast bæði í uppeldi sem og úr umhverfinu. Sjálfsmyndin 

endurspeglast að verulegu leiti á viðhorfum þeirra sem skipta barnið mestu máli, þ.e. 

foreldra, kennara og félaga. Börnin spegla sig í áliti annara á þeim. Það skiptir því miklu 

máli að þau njóti virðingar og væntumþykju þannig að þeim finnist þau vera einhvers virði 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:33). Gardner leggur áherslu á að hver einstaklingur hafi sinn 

sérstaka greindarprófíl sem hjálpar barninu að læra að þekkja sjálfan sig og styrkja sínar 

sterku hliðar. Sú vitneskja styrkir sjálfsmynd barnsins sem auðveldar því að lifa í sátt við 

sjálfan sig sem og aðra. 

 Í vellíðan felst að hafa jákvæða sjálfsvitund sem byggir á samspili þess hvernig 

einstaklingurinn metur sig og skynjar, hvernig hann vill vera og hvernig hann álítur að aðrir 

meti sig. Síðan er það sjálfsvitundin sem hefur áhrif á gæði þeirra samskipta sem 

einstaklingur á við aðra. Margir þeirra sem hafa tileinkað sér fjölgreindarkenningu 

Gardners telja að sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind séu mikilvægustu greindir 

mannsins, en jafnframt þær sem hafa verið vanræktar hvað mest í uppeldi barna. Þessar 

greindir tengjast hugtakinu tilfinningagreind sterkum böndum. Tilfinningagreind er hugtak 

sem sálfræðingurinn Daniel Goleman gerði þekkt í bók sinni Emotional Intelligence sem út 

kom árið 2000 og heitir á íslensku: Tilfinningagreind: Hvers vegna er tilfinningagreind 

mikilvægari en greindarvísitala? (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:35). Goleman skilgreinir 

tilfinningagreind í fyrsta lagi sem persónulega færni eða sjálfsvitund sem felst í að þekkja 

og hafa stjórn á eigin tilfinningum og í öðru lagi sem félagslega færni sem felst í að þekkja 

tilfinningar annara, að vera fær í samskiptum og að ráða við náin sambönd. Barn lærir það 

sem viðkemur tilfinningum og samskiptum á annan hátt en hefðbundið námsefni. 

Tilfinningahæfni eða vanhæfni má oft rekja til ávana sem barnið lærði snemma í barnæsku. 

Þessir ávanar skipa sér í sess sem hluti af hinu daglega lífi barnsins um leið og öll reynsla 

þess hefur áhrif á mótun heilans. Barnið kemur sér upp vanabundnum hugsunum, 

tilfinningum og athöfnum. Nám á tilfinningasvæðum heilans fer ekki fram með orðum og 

hugmyndum heldur með endurteknum athöfnum og reynslu barnsins (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2004:38).  

 Sjálfsmynd barns skapast að verulegu leyti á viðhorfum þeirra sem skipta barnið mestu 

máli. Mikilvægt er að foreldrar, kennarar og aðrir þeir sem eru í nánasta umhverfi barnsins 
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átti sig á mikilvægi góðrar fyrirmyndar. Ef hlustað er á barnið og ef tilfinningar þess eru 

viðurkenndar lærir barnið að skilja betur eigin tilfinningar sem og annara og er þ.a.l. hæfara 

til þess að takast á við lífið (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:39).  

Hugrakkir könnuðir og greindir einstaklingar 

 

Í gegnum tíðina hafa margar kenningar verið settar fram sem varpa ljósi á fjölbreytileika 

mannlegrar greindar. Með fjölgreindarkenningu sinni vildi Gardner víkka sýnina á 

mannlega greind sem honum hafði þótt of þröngsýn til þessa. Tilgáta hans felst í því að 

maðurinn búi ekki aðeins yfir einni tiltekinni greind heldur mörgum ólíkum greindum sem 

vinna saman á flókinn hátt. Gardner taldi mikilvægt að nota ekki kenninguna til þess að 

flokka einstaklinga í ákveðnar greindir heldur að hjálpa þeim að finna sinn innri styrk og 

staðsetja sig þannig í greindunum. Með kenningu Gardners er séð til þess að barnið fái 

tækifæri til að uppgötva hæfileika sína, þroska þá og nýta í hinu daglega lífi. Í Reggio 

Emilia er barninu veitt þetta sama tækifæri með viðeigandi viðhorfi og uppbyggilegu 

andrúmslofti, en í hugmyndafræðinni er litið á barnið sem hugrakkan könnuð sem er tilbúin 

að læra á veröldina í kringum sig.  

 Reggio Emilia rennir stoðum undir mikilvægi einstaklingsins og hvers hann er megnugur 

í lífinu, ef hann fær tækifæri til. Mynd af hinu sterka og getumikla Reggio barni passar því 

vel inn í kenningu Gardners þar sem talað er um margar misjafnar greindir einstaklingsins. 

Þetta helst í hendur við eina af megináherslum Reggio Emilia þar sem barninu er gefið færi 

á að nýta sér allar mögulegar tjáningaleiðir og er þannig hvatt til þess að fara nýjar leiðir og 

kanna umhverfi sitt með öllum sínum skilningarvitum.  
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Niðurstaða 

 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp í ferð til að leita svara við því hvort myndsköpun væri 

börnum mikilvæg leið til náms og þroska. Markmiðið var að varpa ljósi á margbreytilega 

veröld barnsins. Við létum okkur hverfa fimm þúsund ár aftur í tímann til menningarheims 

sem breytti sögunni og sýn okkar til frambúðar. Forn Egyptar túlkuðu veruleikann ólíkt 

öðrum en það gerðu þeir einungis vegna sérstæðs tilgangs listar þeirra. Líkt og Egyptar 

gerðu túlkar barnið veruleika sinn í gegnum myndsköpun sína. Í sköpunarferlið leggur 

barnið fram hina ýmsu þætti úr reynslu sinni. En það er mat þeirra Lowenfelds og Brittains 

að myndsköpun sé bæði dýrmæt náms- og þroskaleið sem þeir telja samofna skapandi 

hugsun og alhliða þroskaferli barnsins. 

 Lengst af þóttu barnateikningar illa gerð myndverk og börn ekki annað en smækkuð og 

ófullkomin mynd hinna fullorðnu. Með modernismanum breyttist þessi sýn á barnið þegar 

listamenn módernismans vöknuðu til meðvitundar um mikilvægi hinnar frjálsu og óheftu 

hugsunar barnsins. Markmið margra listamanna var að leita aftur til hinnar sjálfsprottnu og 

eðlislægu myndsköpunar barnsins. Breytt viðhorf til barnsins varð til þess að listin vaknaði 

upp úr sínum þyrnirósarblundi og sagði skilið við hefðir fortíðarinnar. 

 Myndsköpun barna byggir á hæfni þeirra til að skynja umhverfi sitt. Hvert barn býr yfir 

þeim hæfileika að þroska með sér listræna skynjun sem gerist í gegnum sérhverja upplifun 

þeirra. Sjálf barnsins er þungamiðjan í sköpun þess. Sköpunarferlið á upptök sín í barninu 

og stjórnast af reynslu þess og upplifunum. Að þessari sköpunarhæfni barnsins ber að hlúa 

svo að barnið öðlist trú á eigin getu og verði þar með sterkari einstaklingur fyrir vikið og 

þar með tilbúnari að takast á við lífið.  

 Í Reggio Emilia er einmitt þessi trú á barnið svo mikilvæg og í raun rauði þráðurinn í 

gegnum alla hugmyndafræðina. Grundvallaratriði Reggio fræðinnar er viðhorfið til 

barnsins. Allt frá fæðingu er barnið hugrakkur könnuður sem er að læra á heiminn í 

kringum sig. Barnið er mikilsmetin einstaklingur sem hefur hæfni til að byggja upp eigin 

þroska í samvinnu við aðra í umhverfi sínu. Úr umhverfinu á barnið að fá öll þau tækifæri 

sem völ er á til að uppgötva sjálft og á eigin forsendum. Á þann hátt þróar barnið sínar 

eigin þekkingarleiðir.  
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 Fjölgreindarkenning Howards Gardners byggir á þeirri hugmynd að greind mannsins 

samanstendi af ákveðnum greindarsviðum. Þessi svið þroskast á mismunandi hátt og á 

ólíkum tíma hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Kenningin undirstrikar einstaklingsmun og 

mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Þó greindirnar séu af ólíkum toga 

getur einstaklingur þróað með sér getu á öllum sviðum með því að leggja rækt við þær. 

Með kenningu Gardners er séð til þess að barnið fái tækifæri til að uppgötva hæfileika sína, 

þroska þá og nýta í hinu daglega lífi.  

 Í Reggio verða hinir hugrökku könnuðir til með aðstoð fjölgreindanna. Með 

fjölgreindarkenningunni hefur opnast ný sýn á fjölbreytileika einstaklingsins. Þessi nýja sýn 

hefur hjálpað til við að gera okkur enn betri grein fyrir öllum þeim hæfileikum og getu sem 

börn búa yfir. Gott sjálfstraust er besta veganesti barns út í lífið. Greindirnar hjálpa barninu 

að þekkja sjálfan sig, bæði sínar sterku og veiku hliðar og með sjálfstraustið í farteskinu 

getur barnið áorkað öllu því sem það ætlar sér. Í fjölgreindarkenningunni er lögð áhersla á 

að hver einstaklingur hafi sinn sérstaka greindarprófíl sem hjálpar barninu að þekkja sjálfan 

sig og styrkja sínar veiku hliðar í gegnum hinar sterku.  

Fræðin eiga þannig sinn þáttinn hvor í að varpa ljósi á fjölbreytilega veröld barnsins og það 

getumikla barn sem mótast hefur í gegnum jákvæð viðhorf til þess og uppbyggjandi 

viðmót, barn sem er reiðubúið að feta lífsins veg. 

 Myndsköpun barna gegnir mikilvægu hlutverki í námi og þroska þeirra. Sköpunin er 

uppfinning hvers og eins og ekki fyrirfram ákveðin heldur sjálfsprottin úr hugarheimi 

barnsins. 
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Lokaorð 

 

Myndsköpun hefur ávalt verið einn stærsti hluti tilvistar minnar. Sem barn var ég 

síteiknandi og undi mér best við hvers kyns teiknun og sköpun. Fyrir mér er sköpun allt; 

hún gerir mig að þeirri manneskju sem ég er. Ég tel að myndmenntakennsla sé minn rétti 

farvegur í lífinu og tel ég mig vera heppnustu konu í heimi að fá að taka þátt í daglegum 

uppgötvunum barnsins. Börn búa yfir ríkri frásagnargáfu og ímyndunarafli og þess vegna er 

mikilvægt að hvetja börn til myndsköpunar til að þau hafi vettvang til að koma hugsunum 

sínum á framfæri.  

 Í gegnum nám mitt við Kennaraháskóla Íslands undanfarin fjögur ár hef ég lært mikið um 

sjálfan mig og það sem ég stend fyrir í lífinu. Við vitum að börn eru jafn ólík eins og þau 

eru mörg. Ég hef kynnst mörgum börnum á yngri skólastigum samfélagsins og sú reynsla 

sem ég hef hlotið kemur til með að reynast mér dýrmætt veganesti út í lífið. Ég hef valið að 

vinna með yngri börn, þ.e. börn á leikskólaaldri. Fyrir mér eru þau gullið sem glóir; hugsun 

þeirra og sýn á lífið er bæði ómetanleg og einstök. Sýn þeirra á veröldina er allt önnur en 

okkar hinna fullorðnu og met ég það mikils. Börnin trúa því að þau kunni allt og geti allt og 

fyrir þeim er ekkert ómögulegt. Í ritgerðinni hef ég fjallað meðal annars um viðhorf til 

barnsins, en í Reggio Emilia er litið á börn sem forvitna, hugmyndaríka og getumikla 

einstaklinga sem er gefið tækifæri til að uppgötva á eigin forsendum. Hið „rétta“ viðhorf 

skiptir öllu og sá sem horfir til styrkleika barnsins er líklegri til að hvetja og styðja barnið 

til að byggja upp eigin þekkingu og þroska með því að nýta sér þau tækifæri sem gefast á 

degi hverjum. Ég tel það forréttindi að fá að vinna með börnum. Ég nýt þess að fara í 

kennslu á hverjum degi og sjá hvað „snillingarnir mínir“ koma til með að töfra fram í dag.  

 Ég tel þessa ritgerð nýtast hverjum þeim sem hefur áhuga og vilja til að vinna skapandi 

starf með börnum. Hún er í senn fræðandi og upplýsandi og gefur góða sýn inn í veröld 

barnsins, veröld hinnar skapandi hugsunar. 
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