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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Meginmarkmið verksins var að öðlast sýn á gildi myndsköpunar hjá ungum börnum.     
Í þessu verki er fjallað um myndlist barna en hún birtist í hinum ýmsu formum.         
Við skoðum sérstaklega hvað er myndsköpun, sköpunarferlið sjálft, áhrif myndlistar á 
nám– og þroskaleiðir barna og síðast en ekki síst listmeðferð.  
Tilgangur verkefnisins var að svara því hvort að myndlist væri góð náms– og 
þroskaleið. Höfundar skoða myndlist barna út frá kenningum Lowenfelds og Brittain, 
Rhodu Kellog, Elliot W. Eisner og Dr. Önnu M. Kindler.  
Myndsköpun er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi, flest börn hafa gaman af því að 
teikna. Í ljósi þess hve mikilvæg náms– og þroskaleið myndlist er, má þá segja að 
það eigi að ýta undir hana. Þar sem myndlist er ekki síðri en aðrar greinar samanber 
lestur, skrift og stærðfræði.  
Það er skylda leikskólanna að mennta nemendur sína á árangursríkan hátt og skapa 
nemendum námsaðstæður sem henta hverjum og einum. Til að svo megi vera 
verður kennarinn að þekkja nemendur sína vel, þarfir þeirra og eiginleika. 
Niðurstaða þessarar vinnu er sú að þeir fræðimenn sem við skoðuðum, þrátt fyrir að 
kenningar og sýn þeirra eru ólíkar eru þeir þó allir sammála um myndsköpun hjá 
ungum börnum sé mikilvæg.  
Þessi leit höfunda var bæði fróðleg, áhugaverð og hefur hún veitt okkur nýja sýn á 
gildi myndsköpunar fyrir börn. 
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Abstract 
 
This writing is composed as a final dissertation for the degree of B.Ed. from the 
Facility of Education at the University of Akureyri. The main goal is to gain insight 
into the artistic creativity of young children. This essay is about how children create 
art, which appears in many forms. We especially look into what creative art is, the 
creative process, what effect it has on their growth and maturity and last but not least 
art therapy.  
The point of the project was to answer if art was good as a teaching tool – and a way 
to grow. The authors examine children’s art based on theories by Lowenfeld and 
Brittain, Rhoda Kellogg, Elliot W. Eisner and Dr. Anna M. Kindler. 
Creative art is an important part of kindergarten activities, most children like to draw. 
In the light of how important art is, it can be said that it should be encouraged since 
art is no less important then other subjects, for instance reading, writing and math. 
It is the duty of preschool facilities to educate their pupils in an effective way and 
tutor each individual based on their needs. For that to happen, the teacher must 
know his students well, their needs and abilities. The conclusion is that the scholars 
that were studied, even if their theories and visions differ, all agree that creative art is 
important to young children.  
This search by the authors was very enlightening, interesting and has given us a 
new vision of the value of creative art for children. 
 


