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Ágrip 

Myndsköpun eða myndlist er stór partur af lífi flestra frá bernsku. Börn byrja að krota um leið 

og þau hafa getuna til þess. Fólk almennt heldur að krot barna sé tilgangslaust og sé aðeins 

vegna hreyfiánægju þeirra. Ýmsar rannsóknir og kenningar hafa gefið til kynna að myndsköpun 

og efling sköpunargáfu sé mikilvæg fyrir þroska barnsins og hafi í för jákvæðan ávinning. Börn 

skapa út frá sínum eigin hugmyndum og reynslu, þannig endurspegla þau hugsanir sínar og 

líðan í gegnum myndlist, sem í kjölfarið endurspeglar þroska þeirra. Með því að fá að skapa 

frjálslega myndlist efla börn sjálfstraust sitt. Of mikið inngrip frá fullorðnum aðilum gæti 

skaðað sjálfstraust barna og þar með ollið því að þau hætta að krota sér til gamans. Fullorðnir 

aðilar sem umgangast börn, hvort sem það sé í skóla, tómstundastarfi eða heima fyrir gegna 

þess vegna mikilvægu hlutverki í þroskaferli barnsins þegar kemur að sköpunarferli þeirra með 

því huga að hegðun og viðhorf í tengingu við myndefni barnanna sé jákvætt og uppbyggjandi. 

Uppbyggjandi nálgun af þessu tagi útrýmir viðhorfinu að til sé eitthvað sem telst vera góð eða 

slæm list. Markmið ritgerðarinnar er því að varpa ljósi á mikilvægi myndsköpunar og sköpunar 

yfirhöfuð fyrir líðan og þroska barna ásamt því að skoða hvernig hægt væri að styðja meira við 

myndlist í tómstundastarfi sem leið til menntunar. Þegar rætt er um menntun þarf að hafa í 

huga að hún er ekki takmörkuð við skólakerfið. Það nám sem fram fer utan skóla er jafn 

mikilvægt og það nám sem fram fer fyrir innan skóla. Mikilvægt er að skapa leiðir og tækifæri 

til menntunar fyrir alla. Tómstundir geta aukið vellíðan og lífsgæði ásamt því að stuðla að 

þroska barna. Með auknu vægi myndlistar í samfélaginu, virðingu fyrir henni og þekkingu, geta 

fleiri notið góðs af ávinningnum sem hún hefur í för með sér.  
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Formáli 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er samblanda af tveimur áhugamálum mínum, list og vinnu minni 

með börnum. Myndlist hefur verið ástríða mín frá unga aldri og gengt stóru hlutverki í mínu 

lífi. Ég útskrifaðist af myndlistarbraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti árið 2016, fór í 

listalýðháskóla í Danmörku árið 2017 ásamt því að hafa tekið þátt í öðrum námskeiðum, 

verkefnum og hópum sem tengst hafa listum. Árið 2016 byrjaði ég fyrst að vinna í 

félagsmiðstöð og frístundaheimili. Síðan þá hefur það að starfa með börnum átt hug minn 

allan og hef ég unnið í félagsmiðstöð meðfram námi síðan. Í gegnum árin hefur listin verið 

mikilvæg og jákvæð upplifun í mínu lífi og vil ég miðla áfram reynslu minni og kafa dýpra í þau 

áhrif sem listin getur haft á fólk og almennt á mikilvægi tómstundastarfs. Ég vildi kanna hvað 

við gætum gert til þess að börn fái að njóta ávinningsins sem myndlist getur veitt þegar kemur 

að þroska og námi.  

Ég vil þakka móður minni, Guðbjörgu Ingibergsdóttur fyrir yfirlestur og ómetanlegan 

stuðning auk þess vil ég þakka leiðbeinanda mínum Eygló Rúnarsdóttur fyrir góða leiðsögn og 

stuðning.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

  

 

  

Reykjavík, 25.Júní 2022  

 

  

 

Una Birna Haukdal Ólafsdóttir  

 



 

1 Inngangur  

Myndsköpun spilar hlutverk í þroska barna frá bernsku. Um leið og börn fá getuna til að taka 

upp blýant byrja þau að krota. Hægt er að sjá þroska þeirra í gegnum krot og fylgst með hvernig 

þau upplifa og sjá umhverfið sitt ásamt því hvernig þeim líður. Með of miklu afskipti fullorðinna 

á myndsköpun barna getur sjálftraust þeirra skaðast. Myndsköpun hefur ekkert með 

myndefnið að gera heldur snýst um tjáningu og ánægju (Lowenfeld, 1954). Útrýming á 

neikvæðu viðhorfi og gagnrýni á myndsköpun barna mun leiða til betra sjálfstrausts og frjálsari 

tjáningar sem veitir ánægju (Theodotou, 2020). 

Samfélagið hefur ákveðna hugmynd um skilgreiningu á hugtökunum menntun og nám og 

hvernig og hvar það fer fram. Vettvangur tómstunda líkt og félagsmiðstöðvar hafa jafnframt 

ekki fengið sömu virðingu og skólar en spilar þó stóran part í uppeldi, þroska og menntun 

barna. Til eru lög og reglur um skólakerfið sem á að tryggja rétt allra barna til menntunar og 

ættu stjórnvöld að fylgja þeim. Menntun er stórt hugtak sem á sér einnig stoð í 

undirstöðu tómstundafræðarinnar. Staðreyndin er sú að það passa ekki allir innan 

skólakerfisins og erfitt er að mæta öllum einstaklings þörfum innan einnar stofnunar. Sannað 

hefur verið að tómstundastarf hafi jákvæð og uppbyggjandi áhrif á börn sem leiðir til vellíðan 

og betri sjálfsmyndar. Það er mikilvægt að samfélagið sé opið fyrir breytingum á 

menntunarleiðum barna til þess að hægt sé að koma til móts við þá sem finna sig ekki innan 

hefðbundins skólakerfis (Jakob Frímann, 2017). 

Einstaklingar læra á mismunandi hátt og verður því að mæta þeim með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum í mismunandi umhverfi (Staples o.fl., 2019). Óformleg menntun hefur sýnt 

fram á að hún geti aukið sjálfstraust, valdeflingu, tjáningu og styrkt tilfinningar ungmenna. Hún 

gefur færi á samstarfi samnemenda í afslappaðri umhverfi sem leggur áherslu á reynslu 

nemenda og upplifun (Ferrer o.fl., 2022). Hægt væri að nýta ýmsar tómstundir til menntunar 

og er myndlist ein af þeim. Reynslan af listinni hefur þó verið talin of huglæg til að hafa fengið 

þá viðurkenningu sem hún á skilið (Roald og Lang, 2013).  

Hér eftir verða skoðuð ýmis hugtök sem tengjast tómstundafræðinni og listum ásamt 

þeim ávinningi sem börn öðlast í gegnum listir og tómstundir. Markmið ritgerðarinnar er að 

skoða myndlist og hvernig hún getur verið nýtt sem skapandi menntunarleið fyrir börn. Til 

viðbótar verður varpað ljósi á hvernig tómstundavettvangar gætu stuðlað að slíkri menntun í 

afslappaðra umhverfi en hinn hefðbundni skóli. Leitast verður eftir að svara hvaða áhrif og 

ávinning myndlist og skapandi tómstundir gætu haft á börn sem náms- og menntunarleið? 

 

 



 

2 Myndlist, sköpun og nám 

List er allskonar. Hægt er að útskýra hugtakið út frá þremur höfuðpunktum. Fyrsti punkturinn 

er að listaverk er ekki náttúruvara heldur er það gert af mannavöldum. Annar punkturinn er 

sá að listaverkið er gert til þess að átta sig á ótta mannsins og er það dregið meira og minna 

frá skynræna sviði einstaklingsins til að átta sig á skynfærum sínum. Þriðji og síðasti punkturinn 

er sá að listaverkið hefur markmið og endi í sjálfu sér (Hegel og Miller, 1975).  

Myndlist á sér langa sögu að baki og var skilgreiningin á hugtakinu myndlist almennt 

skýrari hér áður fyrr. Í dag berjast samtíma listamenn við normið og reyna að hugsa út fyrir 

rammann. Því hefur hugmyndin á bakvið hugtakið myndlist þanist út og orðið örlítið óljósari 

fyrir vikið. Hér áður fyrr var myndlist talin sambærileg málaralist, teikningu, grafík og skúlptúr. 

Í dag hafa bæst við þó nokkrar nýjar leiðir. Þar má til að mynda nefna innsetningar, 

gjörningalist, vídeólist og hljóðverk. Ef stytta ætti skilgreininguna á myndlist í eina setningu 

væri það „sú tegund listsköpunar sem byggir á sjónrænni eða myndrænni framsetningu’’ 

(Listasafn Reykjavíkur, e.d).  

Sköpunargáfa er ákveðinn hæfileiki sem felur í sér að koma með nýjar hugmyndir eða 

koma á óvart með sköpun sinni. Allir eru skapandi að einhverju leiti þar sem sköpun kemur 

fram hjá öllum í mörgum þáttum lífsins. Sköpunargleði er þáttur í mannlegri vitneskju (Boden, 

2010).  

 

 

2.1 Flæði 

Mihaly Csiksentmihalyi (1990) sem sérhæfði sig í jákvæðri sálfræði rannsakaði lengi vel 

ástandið þegar fólk upplifir tilfinningu fyrir einbeitingu og djúpri ánægju sem hann nefndi 

flæði. Með því að komast í flæði fer manneskjan í ástand þar sem ekkert skiptir máli og tími 

verður afstæður. Það gerist þegar manneskjan er niðursokkin í efni sem hún hefur gaman af. 

Flæði inniheldur átta víddir. Þær eru;  

 1. Þegar áskoranir og færni eru í jafnvægi.  

 2. Skýr markmið.  

3. Stanslaus endurgjöf.  

4. Sameining aðgerða og meðvitundar, fjarlægir áhyggjur og gremju hversdagslífsins.  

5. Stjórn.  

6. Einbeiting.  

7. Útrýming sjálfsvitundar.  

8. Truflað tímaskyn (Csiksentmihalyi, 1990). 



 

Silberchatz (2013) bendir á Konstantin Stanislavsky sem er talinn vera upphafsmaður 

nútíma leiklistarkenninga, leit á flæði sem leið til þess að „undirbúa jarðveginn fyrir ósvikna, 

undirmeðvitaða sköpun“ (bls.13). Með þessum orðum meinar hann að þú ferð í hugarástand 

þar sem þú hefur enga meðvitaða hugsun og gerist það ástand því í raun sjálfkrafa. Jákvæð 

sálfræði tekur undir með svipaðri lýsingu á flæði og útskýrir það sem þegar upplifun, hugurinn 

og líkaminn vinna öll saman án áreynslu og þar með finnist einstaklingnum eins og eitthvað 

sérstakt hafi átt sér stað (Silberschatz, 2013). 

Schutte og Malouff (2020) nefna fyrri rannsóknir um tengingu sköpunargáfu og 

forvitni. En eitt dæmi um rannsókn af þessu tagi var eftir til að mynda af félagssálfræðingnum 

Pinar Celik og félögum. Í þeirri rannsókn leiddu niðurstöður í ljós að þeir sem eru forvitnir að 

eðlisfari og langar að vita meira hafi í raun ríkari sköpunargáfu. Þessir einstaklingar eru líklegri 

til að búa til nýja hluti og fá gagnlegar hugmyndir sem nýtast þeim. Áköf einbeiting og geta til 

að meðtaka skapar flæði sem getur tengt forvitni við sköpunargáfu. 

Nýrri rannsókn  Schutte og Malouff (2020) hafa sýnt tengsl milli þriggja þátta forvitni, þ.e. mikil 

könnunargleði, þekkingarskortsnæmi og streituþol. Þátttakendur voru beðnir um að hanna 

forrit sem hvetja myndi íbúa til að spara vatn með því að nota sálfræðileg gildi. Þátttakendur 

dæmdu svo í lok rannsóknarinnar reynslu sína út frá fyrirfram ákveðnum skema sem mældi 

bæði forvitni og flæði sjálfkrafa á meðan á rannsókninni stóð og skráði meðaltal sköpunargáfu 

hvers þátttakanda. Sýnt var fram á að meira flæði átti sér stað ef allir þættir forvitninnar voru 

til staðar þ.e. mikil könnunargleði, þekkingarskortsnæmi og streituþol. Þótt niðurstöður 

beindust að því að tengsl væri milli forvitni, sköpunargáfu og flæðis töldust þær samt sem áður 

ekki marktækar, þar sem ekki hafði náðst að mæla tengslin tölfræðilega. En þó sýndu þeir að 

flæði tengdist á einhvern hátt við alla þrjá þætti forvitninnar. Niðurstaða þeirra félaga var sú 

að nokkrar leiðir eða ferli tengja forvitni við sköpunargáfu, sum þeirra styrkja tengslin á meðan 

önnur bæla sambandið á milli þessarra tveggja þátta, forvitni og sköpunargáfu. Þegar skoðað 

er að styrkja flæði sést að forvitni og sköpunargáfa tengist verulega en á sama hátt getur 

bæling af óþekktum toga sýnt fram á ómarkviss tengsl á milli forvitni og sköpunargáfu. 

Nokkurrar varúðar skal gæta varðandi niðurstöður úr þessari rannsókn Schutte og Malouff 

(2020) þar sem forvitni og flæði var stýrt að því ákveðna verkefni sem þátttakendurnir tóku 

þátt í. Þetta kann að hafa haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum má geta þess að 

flæði er huglægt ástand og getur verið erfitt að dæma það en þátttakendur mátu stöðu flæðis 

hjá sér á meðan á verkefninu stóð og eftir að því lauk (Schutte og Malouff, 2020). 

Framtíðarrannsóknir gætu nýtt þær fyrri til að gera tilraunakenndar kannanir á 

orsakasamhengi milli þessara þátta, forvitni, flæðis og sköpunargáfu og byggt upp námskeið 

til að greina bestu leiðirnar til að virkja forvitni og þar með örva og efla flæði og sköpunargáfu 

(Schutte og Malouff, 2020). 



 

2.2 Reynslunám 

Hugtakið reynslunám gefur til kynna að eðli ígrundunnar á gæði upplifunar er mikilvægt í 

heildina fyrir nám til að eiga sér stað. Til eru margar kenningar um hvað reynslunám sé. Allt 

frá því að það sé þegar aðili öðlast nýja færni eða persónulegan þroska til félagslegrar 

meðvitundar. Skilgreindir eru ákveðnir þættir sem auðvelda nám og þættir sem virka sem 

hindranir (Fowler, 2008). 

Fowler (2008) fjallar um einn áhrifamesta kennara samtímans, John Dewey, stofnanda 

menntahreyfingar sem var byggð, að minnsta kosti að hluta til, á hugmyndinni „upplifun plús 

ígrundun jafngildir námi“ (bls. 427) sem var grunnurinn að því sem kallað er reynslunám. Hann 

lagði áherslu á að það væri ekki hvaða reynsla sem er sem gæfi möguleika til náms heldur gæði 

upplifunarinnar. Það er upplifunin sem er mælikvarðinn og sem segir til um mikilvægi 

lærdómsins. Samkvæmt Dewey eru gæðin samspil af innri og ytri þáttum upplifunarinnar. 

Þannig er það ekki einungis atburðurinn heldur er það þáttur í upplifun einstaklingsins 

innbyrðis og tengsl núverandi þekkingar og reynslu. Þó svo að Dewey hafi viðurkennt mikilvægi 

ígrundunar einblíndi hann meira á upplifunina sjálfa og skoðaði hvernig best væri að fanga 

möguleika hennar. Dewey virðist hafa fundist ígrundun vera náttúrulegt ferli sem á sér stað í 

kyrrðinni í athöfninni. Hann taldi að í kyrrðinni getur raunveruleg umhugsun átt sér stað. 

Fowler (2008) fjallar einnig um menntunarfræðinginn David Allen Kolb sem telur að nám verði 

til þegar reynslan er gripin og með því að skilja og umbreyta upplifuninni. Því eru hugleiðingar 

hans langt frá skilgreiningu Dewey. Kolb telur reynslunám virkt umbreytingarferli sem leitast 

við að leysa innri átök með því að nota mikið af endurtekningum og beitingu hringlaga 

samskipta. Fowler (2008) talar einnig um Norman Steinaker og Robert Bell sem bættu við 

annarri vídd þegar þeir þróuðu hugmyndina um flokkunarfræði reynslunáms. Hún byggir á að 

nemandinn sökkvi sér dýpra í námsefnið, verði virkari og að lokum fær um að miðla þekkingu 

og reynslu. Þættir flokkunarfræðarinnar eru annarsvegar hugtakið heildræn kennsla, eða 

sameining þekkingar, færni og viðhorfs og hinsvegar hugmyndin um að reynsla verði til á 

mismunandi stigum. Á meðan aðrir höfundar segja reynslu lýsa annað hvort öllu eða engu telja 

Steinaker og Bell flokkunarfræðina auka á og dýpka þekkingu og bæta vitsmunalega getu. Þeir 

telja nemandann byrja að endurspegla og innbyrða þekkingu á auðkenningarstiginu og þá fyrst 

byrji hún að verða hluti af þeirra eigin gildum, frekar en ytri færni, sem er sá þáttur þekkingar 

sem fyrri þekking líkir eftir (Fowler, 2008).  

Dewey og Kolb (Fowler, 2008) viðurkenna hringrásarfræðilegt og áframhaldandi eðli 

reynslunnar en virðast ekki viðurkenna flokkunarfræðilegt sjónahorn, að reynslan dýpki og 

verði til á mismunandi stigum eins og Steinker og Bell telja. Fowler (2008) fjallar einnig um N. 

Hatton og félaga sem virtust gera ráð fyrir að þegar engin ígrundun ætti sér stað væri aðeins 

um yfirborðsnám að ræða, á meðan gagnrýnin ígrundun myndi dýpka námið. Þeir viðurkenndu 



 

ekki að reynsla yrði til á mismunandi stigum heldur að það geti verið viðeigandi eða 

óviðeigandi tími fyrir ígrundun. Ef ígrundun og reynsla væru sameinuð þá yrði hugsanlega til 

stefna eða rammi um reynslunám. Hvað telst þá til reynslunáms? Árangur þess virðist 

fjölbreyttur allt frá því að öðlast nýja færni eða persónulegan þroska til aukins félagslegs- og 

vitsmunalegs þroska. Þegar á allt er litið virðist hugmynd Dewey um reynslunám standa uppúr 

og að sambland reynslu og ígrundun leiði til náms og þekkingar. Síðar hafa aðrir höfundar ýjað 

að því að gæði og eðli bæði reynslu og eigin ígrundunar muni hafa veruleg áhrif á námið 

(Fowler, 2008).  

  

 



 

3 List í menntun barna 

Í myndbandi sem unnið var af fimm nemendum úr Listaháskóla Íslands var tekið viðtal við 

ýmist fagfólk á Íslandi um framtíðarsýn listkennslu. Þau báru fram eina spurningu. Hún var „Ef 

skólakerfinu yrði umbylt á morgun og helmingi alls tíma grunnskólanemenda yrði varið í 

listgreinar, hverju myndi það breyta fyrir nemendur, kennara og samfélagið almennt?'' 

(Nemendur Listaháskóla Íslands, e.d). Á meðal viðmælanda var Elísabet Indra Ragnarsdóttir 

dagskrágerðarmaður RÚV sem telur skólakerfið aðeins efla tvær greindir og eru því alltof 

margir sem ekki fá að njóta sín og öðlast ekki virðingu fyrir eigin hæfileikum. Aðrir 

viðmælendur ræddu um að ala ætti upp gagnrýna einstaklinga og aðstoða þá við að finna sína 

hæfileika og farveg. Þau töldu að með því að kenna sköpun myndi skólakerfið höfða til breiðari 

hóps og myndi það skapa meiri möguleika fyrir fleiri til að skara fram úr. Það myndi hafa áhrif 

fyrir allt þjóðfélagið. Persónunálgun barnanna myndi komast betur til skila og að í gegnum 

skapandi listgreinar myndu börnin þekkja sjálft sig betur, öðlast meira sjálfstraust og læra 

betur inn á mennskuna (Nemendur Listaháskóla Íslands, e.d).  

Harris (2003) fjallar um hugmyndir Elliot Eisner, prófessor í kennslu og listum, um 

mikilvægi listkennslu. Eisner heldur því fram að listir hafi einstakt framlag til vitrænan þroska. 

Hann telur að listsköpun ýti undir sérstakan skilning, sem fer fram á tvo vegu, í gegnum 

þátttöku og þróun ímyndunaraflsins og í gegnum örvun og fágun skynþroska. Bandaríski 

menntaheimspekingurinn Maxine Greene (Harris, 2003) telur ímyndunaraflið vera hæfileika 

sem er mikilvægur fyrir samfélagið jafnt og einstaklinginn. Með ímyndunarafli einstaklingsins 

getur hann opnað hugann umfram það sem talið er eðlilegt í menningu sinni og lífi. Það er 

svarið við því hvernig hjálpa megi börnum að átta sig á dýpri tengslum sínum og ábyrgð á þeirra 

eigin upplifun sem og annarra. Eisner talar um að með því að efla ímyndunarafl barna er í raun 

verið að efla form hugsunar sem felur í sér hæfileika til að umbreyta sameiginlegri 

framsetningu í myndum af hinu mögulega sem leiðir til sköpunar. Menningin vex og þróast í 

gegnum virkni ímyndunaraflsins. Hæfnin til að skynja er aðgreind frá því að þekkja. Það að sjá 

með því aðeins að horfa og þekkja er óvirk upplifun, meðan virk upplifun er þegar sá sem sér 

grípur tilfinningar og myndar skilning á umhvefinu (Harris, 2003).  

 

 

3.1 Nútíma kennsluaðferð í myndlist 

Rannsókn Tomljenović (2020) var framkvæmd með það fyrir augum að skoða hvernig nútíma 

gagnvirkar kennsluaðferðir geti örvað nemendur vitsmunalega og þá skilað betri árangi og 

meiri skilning. Með nútíma gagnvirkum kennsluaðferðum er átt við að nám sé skilgreint sem 

persónulegt sköpunarferli sem felur í sér virkar breytingar og umbreytingu á staðreyndum, 



 

túlkun og þekkingu og notkun námsins í hinu hversdagslega lífi. Almenn kennsluaðferð er á 

hinn bóginn útskýrð sem ferli þar sem veittur er viðeigandi stuðningur við nám. Með þessari 

nútíma nálgun þar sem lögð er áhersla á umbreytingu í námi og kennslu hvetur kennarinn 

nemendurna til virkrar þátttöku með rannsóknamiðuðu námi þar sem mikið er lagt upp úr því 

að örva samskipti, samtal, umræður, rannsóknir og úrlausnir í myndlistarverkefnum þar sem 

nemendur öðlist aukinn þroska. Gagnvirk nálgun í námi og kennslu fær nemendur til að þróa 

vitsmunalega getu sína til að leysa vandamál með virkari hætti, spyrja spurninga og svara, 

draga nýjar ályktanir og læra ný hugtök bæði með munnlegri tjáningu sem og listrænni. 

(Tomljenović, 2020). 

Til að sannreyna þekkingu og skilning nemenda í öðrum og fjórða bekk á myndlist var 

notast við þekkingapróf á gagnvirka kennslu. Úrtakið voru 285 börn sem skipt var í tvo hópa, 

EG (experimental group), þar sem notast var við gagnvirka nálgun, og CG (control group), þar 

sem notast var við hefðbundna nálgun. Tölfræðilegar niðurstöður sýndu að nemendur í 

lokastöðu EG, náðu marktækt hærri einkunnum en þau í CG, það átti við um báðar 

bekkjardeildir. Af þessu má draga þá niðurstöðu að nemendur í EG höfðu betri þekkingu og 

dýpri skilning á sjónrænum hugtökum eftir að hafa lært að skilja listhugtök, leysa vandamál 

með sjálfstæðri nálgun og vinnubrögðum í gegnum gagnvirka nálgun í kennslu. Niðurstöður 

sýndu einnig að nemendur í EG voru virkari í viðræðum við kennara, tjáðu skoðanir sínar og 

hugmyndir oftar og betur sem veitti þeim betri aðlögun og skilning á kennsluefninu 

(Tomljenović, 2020). 

Niðurstöður Tomljenović (2020) leiddu því í ljós að nútíma gagnvirk nálgun við kennslu 

myndlistar myndar betri tengsl við annað námsefni. Hún örvar nemendur til virkni og þau læra 

betur hvernig best er að leysa vandamál og læra í gegnum leik. Hæfni þeirra til samskipta og 

skoðanaskipta eykst með þeirri hvatningu sem þau fá í gegnum þessa nálgun. Með aukinni 

tjáningu öðlast þau meiri skilning á námsefninu, virkni þeirra eykst og sköpunargáfan örvast 

og fær hún því að njóta sín mun betur. Rannsóknin opnar tækifæri til frekari rannsókna í ýmsar 

áttir og áhugavert væri að sjá hvort og þá hvernig gagnvirkt kennslulíkan gæti virkað á aðrar 

sjónrænar listgreinar. 

 

 

3.2 Myndlistarkennsla 

Í gegnum listir ímyndar einstaklingurinn það sem ekki er, skilur hvað er, notar það sem hann 

þekkir, samþykkir tilfinningar annarra og miðlar þekkingu. Þessi færni hjálpar einstaklingum 

og samfélagi til að vera hæfari og hamingjusamari. Sífellt er verið að reyna að betrumbæta 



 

lærdóm barna og eru listirnar dýrmætt tæki til að ala börnin upp í að verða afkastamiklir 

einstaklingar í samfélaginu (Theodotou, 2020).  

Lowenfeld (1954) sem sérhæfði sig á sviði listmenntunar hafði mikinn áhuga á að skoða 

og skilja myndsköpun barna, hvernig þau miðla sköpunargáfu sinni og hvernig þau þroskast í 

gegnum hana. Hann taldi að sköpun væri fastur liður í þroska barna ásamt því að myndsköpun 

væri eitt eðlilegasta tjáningarform þess. Túlkun barnsins á umhverfinu og tenging reynslu þess 

og hugsun í gegnum sköpunarkraft sinn gæti haft áhrif á persónueinkenni þess. 

Lowenfeld (1954) taldi það vera mikilvægt að börn fái að tjá sig frjálslega í gegnum 

myndsköpun um leið og þau geta tekið upp blýant. Ef börn fá tækifæri til að stunda list munu 

tilfinningar þeirra þroskast samstíga upplifun þeirra á tilfinningum annarra. Þannig gæti 

samvinnuhugsun barnsins þroskast. Ef fullorðnir aðilar skipta sér af því sem börnin teikna gæti 

það haft í för með sér neikvæð áhrif á sköpunina. Mikilvægt er að barnið fái frjálsar hendur til 

að skapa út frá sinni eigin hugsun og sýn til þess að myndsköpunin hafi sem jákvæðustu áhrif 

á þroska barnsins. 

Gott er að hafa nokkur markmið í huga þegar verið er að þróa námskeið eða eitthvað slíkt 

í myndlist. Það að hafa myndlist tiltæka er ekki það sama og gera hana aðgengilega. Til eru 

fullt af myndlistarnámskeiðum fyrir börn sem veita aðeins afhjúpun á listum en slík námskeið 

eru sjaldan nýtt til fulls til að fá sem mest út úr listinni. Myndlistarnámskeið sem veitir aðgang 

fyrir börn eru þau námskeið sem nýta allar hliðar listarinnar til þess að ávinningurinn sé sem 

mestur. Til að mynda þarf að kenna kjarna gefins listforms, það þarf að kenna börnunum að 

skilja tvær hliðar á listinni, samskipti og tjáningu. Hvetja þarf börnin til að þróa færni sína, fá 

þau til að deila og miðla í gegnum listrænan miðil. Tengja þarf upplifun barnanna við líf þeirra 

eða menntun. Kenna þarf börnunum hvað það er sem þau ættu að skilja og miðla þekkingu, 

reynslu og færni til barnanna til að auka meðvitund þeirra um hvað sé mögulegt. Útvega þeim 

þau tól sem þarf til að taka þátt í þeim listræna miðli sem þau vilja taka þátt í (Taylor, 1999).  

Þegar nemendur krota eða teikna í tímum hefur það áður verið tengt við þá líðan að 

leiðast. Hinsvegar hefur krot eða teikning einstakt tækifæri til að gefa einstaklingum leið til að 

læra hraðar og sjá fyrir sér viðfangsefnið í sjónrænum skilningi. Fyrir suma getur krot hjálpað 

til við að ná betur utan um hugsanir sínar og viðfangsefni. Krot er teikning mynduð út frá 

sjálfstjáningu sem er oft framleidd í undirmeðvitund einstaklingsins sem getur hjálpað 

huganum til að muna það sem verið er að læra. Ómögulegt er að gera krot vel eða illa og er 

það ekki gert fyrir myndefnið sjálft heldur fyrir ávinning þess. Náttúrulegt flæði krotsins er 

laust frá öllum neikvæðum dómum og væntingum og getur hjálpað einstaklingum að losa um 

sköpunarkraft sinn (Baweja, 2020). 

Börn ættu að fræðast um listaverkin sem verið er að skoða og staðsetja þau í 

menningarsögulegt samhengi ásamt því að túlka það útfrá eigin skoðunum og hugsunum og 



 

gefa því merkingu fyrir sjálft sig. Frekar en að taka á móti viðteknum og fræðilegri túlkun á list, 

væru nemendur hvattir til að velta fyrir sér eða taka þátt í frjóum getgátum um listaverkið til 

að komast að persónulegum skilningi með gagnrýnni túlkun. Hugmyndir nemenda og reynsla 

þeirra kæmi fram í þessari huglægri nálgun. Nálgun sem yrði upplýstari og sýndi meiri aga en 

hefðbundnar kennsluaðferðir (Hickman, 2000) 



 

4 Myndsköpun í lífi barna 

List gerir þá kröfu til fólks að nota þá eiginleika sem aðgreinir þau sem manneskjur. Þörfina til 

að skilgreina sig. Hver þau eru og hver þeirra staður er í heiminum. Hæfnina til að nota þætti 

tungumálsins, getuna til að dreyma og viljann til að gera betur, möguleikann á samkennd, 

hæfileikann til að skapa hluti sem verða til lengur en þeirra eigin ævi og getuna til þess að 

njóta. Listin getur hjálpað einstaklingum til að skilgreina sig. Í gegnum listina getur 

einstaklingur einnig fundið tilgang sinn, fundið hver annar er eins og hann, eða hugsar eins og 

hann, eða líður eins og honum. Listsköpun er sjálfstjáning. Einstaklingurinn leitar að útrás til 

að tjá sig sem byggir á þörfinni að láta aðra vita hver hann er og hverju hann trúir. Listin getur 

hjálpað einstaklingum til að finnast að þeir tilheyri samfélagi, menningu og/eða 

fjölskyldu  (Theodotou, 2020). 

Listir geta gefið börnum tækifæri til menntunar á óhefðbundinn hátt sem myndi henta 

þeim. Þau læra hvernig skal vinna með öðrum, geta litið í fortíðina, skilið þekkingu sína og 

getuna til að nýta hana, fundið tilgang, lært að takast á við tilfinningar sínar og lært að ígrunda 

hluti. Sýnt hefur verið fram á að börn eiga auðveldara með að læra þegar tilfinningar þeirra 

tengjast því sem þau eru að gera. Til að börn geti fengið aðgang að öllum þeim listgreinum og 

stílum sem þau hafa áhuga á þarf að útrýma hugmyndina um að það sé til góð eða slæm, rétt 

eða röng, áhrifarík eða ekki áhrifarík list (Theodotou, 2020). Afskipti fullorðna aðila geta haft 

áhrif á t.a.m sjálfstraust barna í myndsköpun sinni (Lowenfeld, 1954).  

 

 

4.1 Myndsköpun sem náms- og þroskaleið 

Valborg Sigurðardóttir (1989) fjallaði um hugmyndafræði Viktor Lowenfeld og W. Lambert 

Brittain sem hefur mikið verið notuð víða sem grundvallarrit um myndsköpun barna og 

myndlist. Megin þema hugmyndafræðinnar er að sköpun og tjáning barna í myndum sé 

nauðsynlegur þáttur í þroska barnsins. Hugmyndafræðin leggur áherslu á að efla þurfi þessa 

þroskaþætti frá upphafi þar sem myndlist sé mikilvæg náms- og þroskaleið. Börnin skapa út 

frá reynslu og hugmyndum sínum. Þannig er barnið ekki einungis að gefa teiknaða mynd 

heldur part af sjálfu sér. Í teikningunni sérðu hvernig barnið sér, hugsar og finnur til. Þetta 

endurspeglar þroska barnsins ásamt huga þess. Hugmyndafræði Lowenfeld og Lambert greinir 

myndsköpunarferlið í nokkur þroskaþrep þar sem gengið er út frá því að öll börn gangi í 

gegnum sömu þrep háð aldri og þroska. Umhverfisáhrif getur þó haft áhrif á þroska en það 

sleppir enginn stigi. Myndirnar breytast og þróast í takt við andlegan og líkamlegan þroska. 

Þeir telja að það skipti litlu máli þó að myndverkin séu ekki raunsæ þar sem sköpunarferlið er 

það sem hefur áhrif á þroska þeirra. Þegar barn er að skapa myndverk er það í raun að eiga 



 

ákveðið samtal við sjálft sig, það tjáir sig óttalaust og endurspeglar hug sinn og með því örvar 

það skilning sinn á efninu. Þroskaþrepin eru sex talsins og eru skipt eftir aldri barnanna. 

1. Krotskeið á sér stað frá 18 mánaða til 4 ára aldurs, þar byrja þau sjálfstjáningu sína.  

2. Forskemaskeið á sér stað frá 4 ára til 7 ára aldurs, þar reyna þau fyrst að mynda tákn.  

3. Skemaskeið á sér stað frá 7 ára til 9 ára aldurs, þar mynda þau formhugtök.  

4. Raunsæisskeið á sér stað frá 9 ára til 12 ára aldurs, þar byrja þau að reyna að mynda 

raunsæjar myndir  

5. Skeið gervi-náttúrulisma á sér stað frá 12 ára til 14 ára aldurs, þar sýna þau rökhyggju.  

6. Gelgjuskeið á sér stað frá 14 ára til 17 ára aldurs, þar hafa þau náð því tímabili þar sem 

myndlist er meðvitaður verknaður.  

Eftir sjötta þrepið er það ákvörðun unglingsins hvort hann haldi áfram að skapa myndir eða 

ekki. Ef unglingurinn ákveður að halda ekki áfram mun teiknihæfileiki hans staðna þar sem 

hann hættir. Valborg (1989) bendir á að Lowenfeld og Brittain vitna í margar rannsóknir þar 

sem þeir benda á að áhrifaríkasta leiðin til að hjálpa við eflingu barna í myndsköpun væri að 

veita þeim þau verkfæri sem þau geta meðhöndlað, sýna þeim áhuga á því sem þau eru að 

gera og leiðbeina þeim í gegnum þær hindranir sem í vegi þeirra verða á uppbyggjandi hátt. 

Mikilvægt er fyrir barnið að finna fyrir því að fullorðni aðilinn kunni að meta og virða það sem 

það er að búa til eða skapa svo sjálfstraust þeirra eykst (Valborg Sigurðardóttir, 1989). 

 

 

4.2 Sjálfstraust og sjálfsmynd barna í kroti 

Mikilvægt er að stuðlað sé að þroska og þekkingu barna á listum til þess að þau fái að njóta 

ávinnings þess sem mun nýtast þeim í skólagöngu sinni ásamt í lífi sínu almennt (Theodotou, 

2020). 

Þegar barn byrjar að móta betur hreyfingar sínar í teikningu myndast sjálfstraust hjá 

þeim og gleði sem gerir það að verkum að barnið endurtekur leikinn oft og þar með fullkomnar 

hreyfingar sínar. Hægt er að greina sjálfstraust barns út frá kroti. Mikilvægt er að reyna ekki 

að fá barnið til að teikna eitthvað sem það hefur ekki getu til né skilning á. Ef barnið er lítið að 

taka eftir því sem er í gangi í kringum það á meðan það krotar er það ábending um að 

sjálfstraust sé í lagi. En ef barnið á erfitt með að einbeita sér getur það gefið til kynna að það 

sé með lítið sjálfstraust. Krot barna með lítið sjálfstraust er oft frekar lítið og þröngt til 

viðmiðunar við þau börn sem hafa gott sjálfstraust, en krot þeirra eru oft stærri og víðari. Ef 

reynt er að stýra því hvernig og hvað barnið teiknar er líklegra að það tapi sveigjanleika sínum 

og eigi erfiðara með að tjá upplifanir sínar í gegnum frjálst krot. Gott er þó að muna að börn 

eru mismunandi og möguleiki er á að þetta eigi ekki við um öll börn (Lowenfeld, 1954).  



 

Börn finna fyrst fyrir áhrifum fullorðinna aðila í listaverkum sínum heima fyrir og síðar 

í skólanum og tómstundum. Foreldrar, eldri systkini, vinir og frændsystkini eru þau sem hafa 

fyrst áhrif. Þeirra viðhorf gagnvart kroti barnsins stafar frá þeirra eigin reynslu af kroti úr æsku, 

bæði heiman frá og úr skólanum. Skólinn ásamt heimilinu hefur haft þá sýn að krot barna sé 

tilgangslaust og ef börn búa yfir listhæfileikum skulu þau læra myndlist almennilega. Áður en 

barnið fer í skóla eru áhrifin oft óbein (Kellogg, 1970). 

Lengi hefur verið talið að helsta ánægja ungra barna af kroti sé hreyfiánægja.   

Af hverju finnist börnum áhugavert að gera línur í ryk eða á pappír? Af hverju telur barn að 

gufukenndur gluggi sé aðlaðandi þegar línurnar sem það dregur í móðuna sést? Svarið við 

þessu er að sjónrænn áhugi er ómissandi hlutur af kroti hvort sem það sé aðal þáttur krotsins 

eða ekki. Sjónræn örvun krotsins fer út fyrir sjón og lýsingu. Í daglegum athöfnum er 

einstaklingur sjaldan meðvitaður um þá staðreynd að ef það væri ekki fyrir heilann gæti hann 

ekki, þrátt fyrir góða sjónhimnu og góða birtu, séð hluti (Kellogg, 1970). 

Ýmsir skólar sem kenna sálfræði og slík hugarfræði hafa fjallað um og meðhöndlað 

listina sem ómerkilegt umræðuefni. Skilningur og sjálfsmynd almennt byggist á reynslu og 

skilningi á list. Hið vísinda- sálfræðilega samfélag viðurkennir sannleikann aðeins í formi 

staðreynda og telur því reynslu af list vera of huglæga til að viðurkenna hana (Roald og Lang, 

2013). 

 Varðandi persónulega sjálfsmynd þá getur listaverkið ögrað sameiginlegum lífsháttum 

fólks í ljósi hversdagslegrar upplifunar. Dregin er í efa skynjun og tilfinningar þegar kemur að 

menningarlegri skynjun og /eða venjum þar sem segja megi að listaverkið reyni á meðvitund 

og sjálfsmynd. Sé tillit tekið til félagslegra þátta sjálfsmyndar hefur því verið haldið fram að 

listaverkið kalli á nýja samfélagsskipan þar sem list endurspeglar pólitískar aðstæður, lausnir 

og afhjúpar hliðar á samfélagsskipaninni sem geta leitt til frelsis íhugunar og aðgerða á manni 

sjálfum og samfélaginu (Roald og Lang, 2013). 

 

 

4.3 Félags- og persónuleg færni barna 

Á leikskólaárunum fara börn að vera meira félagslega virk. Þar byrja þau að þjálfa félagsfærni, 

félagslega hegðun, gildi og öðlast vináttuhæfileika. Félagsmótun er ferli þar sem einstaklingur 

lærir reglur og gildi samfélagsins. Börnin verða meðlimir hóps og öðlast gildi, hegðun og trú 

meðlima hópsins. Félagsmótun mun leiða til ákveðinna niðurstaðna út frá þjóðfélagshópum. 

Menning barnsins hefur áhrif á ferlið ásamt fjölskyldu barnsins, kennurum, jafnöldrum og 

hvernig barnið ólst upp. Þetta ferli byrjar þó við fæðingu og því líkur aldrei (Kılıç og 

Aytar, 2017).  



 

Félagsfærni er þegar tengsl barnsins við umhverfið sitt eykst á jákvæðan hátt.  

Samkennd, þátttaka og samskipti eru dæmi um félagsfærni. Mikilvægt er að börn geti uppfyllt 

félagslegar nauðsynjar líkt og samningaviðræður eða að vera lausnamiðaður því að félagsfærni 

er undirstaða þess að geta átt góð samskipti við fólk. Félagsfærni getur einnig haft gríðarleg 

áhrif á námsárangur, vellíðan, andlega heilsu og félagslegan árangur (Kılıç og Aytar, 2017). 

Theodotou (2020) bendir á að ýmsar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að félagsfærni 

er ein mikilvægasta færnin í þroska barna þar sem hún veitir börnum nauðsynlega færni í að 

skilja samskipti og melta nýja þekkingu. 

Theodotou (2020) vísar síðan í fyrri niðurstöður úr nokkrum rannsóknum, til að mynda 

frá D.M., Ashdown og prófessor Michael E. Bernard sem sýndu að mismunandi listgreinar geta 

haft jákvæð áhrif á félagslega og persónulega færni barna. Einnig hefur verið greint frá 

niðurstöðum um að ávinningurinn af því að stunda list sé vellíðan og aðlögun barna. Ef börnum 

er gefið leiðtogahlutverk í verkefnum tengt listum efla börnin með sér jákvæða þróun í 

félagslega og persónulega þroska sínum. Áhrif listgreina á félags- og persónulega færni sýnir 

að tenging sé á milli sjálfstrausts, tjáningar og valdeflingar (Theodotou, 2020). 

Blandon og félagar (2010) beindu rannsóknum sínum að tilfinninga- og félagslegri 

hæfni. Úrtakið voru 253 ungabörn og mæður þeirra. Þar voru samskipti milli móður og barns 

rannsökuð. Lögð var áhersla á félagsleg samskipti og hvernig þau brugðust við hvert öðru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi fram á mikilvægi félagsfærni og þróun hennar snemma í 

lífi barna fyrir árangursríka aðlögun og fyrir breytingar í skólaumhverfi (Blandon o.fl., 2010). 

Því er hægt að halda því fram að félagsleg hæfni sé gríðarlega mikilvæg fyrir börn til að takast 

á við komandi atvik, byggja upp sjálfstraust til að umgangast ókunnugt fólk og þar með geta 

deilt og lært af þekkingu annarra í gegnum samskipti. Við þjálfun slíkrar færni er hægt að nota 

listina. Listastarfsemi í skólum og öðrum stöðum líkt og á vettvangi tómstunda getur veitt 

börnum það frelsi til að haga sér eftir sínum óskum. Liststarfsemi í öruggu umhverfi getur eytt 

út neikvæðri hegðun og viðhorfum annarra og leyft börnum að upplifa það tækifæri á að þróa 

félagslega- og persónulega færni sína (Theodotou, 2020).  

Schulz og félagar (2011) rannsökuðu félags- og tilfinningalega færni ungra barna með 

áherslu á sjáfsvitund og samkennd. 18 börn tóku þátt og sóttu 30 kennslustundir í sjáfsvitund, 

samkennd, samskiptum, félagsmótun og samvinnu. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að fái 

börn tækifæri til að kynnast félags- og tilfinningalegri færni í daglegu lífi skili það jákvæðum 

viðbrögðum og að þau sýni síður óviðeigandi hegðun (Schultz o.fl., 2011).  

Niðurstöður rannsókna Jean A. Baker (2006) þar sem hún lagði áherslu á að huga jafnt að 

þroska félags- og vitsmunalega færni barna leiddu í ljós að þau börn sem skorti félagslega færni 

áttu við hegðunarvanda að stríða og léleg félagsfærni barna leiddi einnig til erfiðleika í námi. 



 

Mikilvægi þess að hafa félagsfærni sem hluta af kennsluefni barna er því mikið þegar 

litið er til framtíðar og hæfni þeirra til að eiga í heilbrigðum samskiptum. Að efla 

félagsfærni barna hefur því bein áhrif á lífsgæði þeirra. List frá unga aldri eflir félagsfærni 

barna. Þau læra að vinna í hópum sem og sjálfstætt, ræða hlutina og sjá þá frá mismunandi 

sjónarhornum og nýta og virða sjónarmið og skoðanir annarra. Listin byggir þau upp og kennir 

þeim ómeðvitað að nýta sér þessa eiginleika í framtíðinni. Liststarfsemi veitir börnum 

sjálfstraust og ánægju og er algengasta frístundaval barna. Vitsmunaleg færni lærist í gegnum 

þá félagslegu og því er mikilvægt að blanda þessu saman í stað þess að einblína eingöngu á 

vitsmunalega færni (Theodotou, 2020). 



 

5 Tómstundir 

Til þess að ræða núverandi strauma og framtíðarmöguleika fyrir tómstundafræðina er 

mikilvægt að velta fyrst fyrir sér hvað tómstundir og tómstundafræði felur í sér. Umræðan um 

tómstundir hefur lengi verið rætt í sögu mannkynsins en hinsvegar var það ekki fyrr en á 

sjöunda áratug síðustu aldar sem tómstundafræðin varð sjálfstæð grein (Duerden, 2022).  

Tómstundir er hugtak sem erfitt hefur verið að skilgreina. Ekki eru allir fræðimenn 

sammála um skilgreininguna á tómstundum og eru þær mismunandi innan mismunandi 

fræðigreina. Erfitt er að setja fram eina skilgreiningu á hugtakinu sem er fullkomin og ekki 

hægt að gagnrýna (Vanda Sigurgerisdóttir, 2010). 

Sú nálgun að tómstundir séu eitthvað sem stundað sé utan vinnutíma á ekki við þar 

sem vinna og tómstundir geta átt samleið. Einnig er hægt að líta til atvinnulausra aðila, eru 

þeir þá alltaf að stunda tómstundir? Ef allt væru tómstundir, sem stundað væri utan vinnu 

væru þá tómstundir að sækja barnið sitt í leikskólann, vaska upp eða eitthvað álíka? Sú nálgun 

segir einnig ekkert til um gæði tímans og hefur almennt verið litið á áhrif tómstunda sem 

uppbyggjandi og jákvæðar á einstaklinga. Með nálguninni að tómstundir séu þær athafnir eða 

starfsemi sem einstaklingar velji sér að gera í sínum frítíma, er meiri áhersla lögð á athöfnina í 

stað einstaklinginn. Margir rannsakendur notast við þessa nálgun en spurningalistar þeirra 

styðjast oftar en ekki við mismunandi tómstundir. Þessi nálgun tekur einnig lítið mark á þeim 

óskipulögðu tómstundum sem ekki eru taldar vera jafn mikilvægar, líkt og listir og eru þær því 

ekki með í rannsóknum sem segir til um gildi þeirra og segir því einnig, líkt og tímanálgunin 

ekkert um gæðin. Tómstundir sem gæði í stað hegðunar er nálgun sem er skilgreind þar sem 

gæðin skiptir öllu máli. Innihald og gæði tómstundarinnar er í forgrunni og verður að innihalda 

vellíðan, innihaldsríka reynslu, uppbyggjandi áhrif og ánægju. Þessi nálgun er 

einstaklingsbundin þar sem einstaklingar velja sér hvaða tómstundir þeir vilja sinna sem veitir 

þeim ánægju, því þarf einstaklingurinn að hafa frjálst val um tómstundir. Margir eru sammála 

þessari nálgun en hún er þó ekki gallalaus. Ekki eru allir sammála um að tómstundir þurfi að 

vera jákvæðar. Einnig væri hægt að skoða það út frá sjónarhorni þess hver það sé sem ákveður 

hvaða tómstundir séu jákvæðar og hverjar slæmar eða neikvæðar. Hugtakið gæði er því 

gildihlaðið ásamt því að samfélagið hefur áhrif á valið okkar (Vanda Sigurgerisdóttir, 2010).  

Til eru fleiri nálganir sem reyna að skilgreina hugtakið tómstundir en ef litið er á niðurstöður 

Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010) sem oft hefur verið stuðst við hér á landi útskýrir hún 

tómstundir svona: 

„Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru því 

athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem tómstundir 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að 



 

um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi 

í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í vellíðan og 

aukningu á lífsgæðum“ (bls.8). 

Vanda (2010) setur fram skýran mun á hvað tómstundir séu og hvað frítími sé og aðgreinir 

þessi tvö hugtök. Hún setur því fram að slæmar athafnir líkt og glæpir og vond hegðun sé ekki 

talin vera tómstundir. 

Aukin lífsgæði og vellíðan er því rót tómstunda (Jakob Frímann, 2017). 

 

 

5.1 Hindranir í tómstundum 

Á vettvangi tómstunda er lögð áhersla á að allir hafi jöfn tækifæri til þátttöku og að finna 

lausnir á hinum ýmsu hindrunum sem geta komið í veg fyrir þátttöku. Margskonar hindranir 

geta átt sér stað, t.d vegna kerfislegra þátta sem tilgreina stöðu einstaklingsins líkt og kynþátt, 

stétt, aldur og kyn sem geta takmarkað tækifæri til þátttöku (Best, 2010). 

Innri og ytri hvöt geta myndað upplifun af tómstundaiðkun hvers og eins. Ef einhverjar 

hindranir eru í vegi einstaklinga til að taka þátt í þeirri tómstund sem þau vilja geta þau 

upplifað sig óvelkomin til þátttöku. Þar með er hæpið að einstaklingurinn taki þátt. 

Annarsskonar hindrun er félagsleg, þar eru það aðrir sem hafa áhrif á eða koma í veg fyrir það 

hvort aðilinn taki þátt. Sálræn hindrun er þegar sálarástand einstaklingsins kemur í veg fyrir 

þátttöku. Það getur verið til að mynda kvíði, þunglyndi eða jafnvel hræðslan við það að 

mistakast. Til að yfirstíga þessar hindranir þarf einstaklingurinn að vilja vinna að því sjálfur. 

Erfitt er að hjálpa ef viljinn til að yfirstíga þær hindranir er ekki til staðar hjá einstaklingnum. 

Umhverfið getur einnig verið stór hindrun fyrir þátttöku. Það getur t.d. verið líkamleg hindrun 

og þá að aðgengi sé ábótavant, einnig getur það verið landfræðilegt o.s.frv (Dattilo, 2008). 

Þar sem sálarlíf og hæfni einstaklinga tengjast virkni þeirra í tómstundum og myndun 

félagslegra tengsla væri mikilvægt og gagnlegt að veita fólki frístundamenntun. Sú menntun 

myndi taka mið af umhverfi einstaklingsins sem getur aðstoðað við þær áskoranir og hindranir 

sem geta átt sér stað. Þá ættu einstaklingarnir að vera í stakk búnir til að upplifa flæði, örvun 

og félagsleg tengsl. Markmiðið væri að auðvelda þátttöku fólks með yfirvegaðri og 

kerfisbundinni nálgun. Til að skapa tækifæri, til að þroskast og til að geta stundað tómstundir 

án hindrana. Einnig til að einstaklingar læri af þeim hindrunum og áskorunum sem eru í þeirra 

lífi og láti það ekki stoppa sig í þátttöku sinni. Þótt frístundamenntun hafi verið skilgreind sem 

leið til að hjálpa fólki að bæta líf sitt er hún enn vannýtt (Dattilo, 2015).  



 

5.2 Tenging tómstunda og menntunar 

Þegar borið er saman á yfirborðinu tómstundir og menntun virðist sem það hafi enga samleið. 

Tómstundir hafa almennt verið tengd við frelsi og slökun og oft við óskipulagaða starfsemi en 

menntun hefur verið tengt við lærdóm á skipulagðan hátt þar sem ekki er mikið um frelsi fyrir 

einstaklinginn. Samt sem áður ef litið er dýpra í skilgreiningu á tómstundum og menntun 

bendir það á margvísleg möguleg tengsl (Robert og Atara, 2011). 

Hugmyndir Karla A. Henderson (2007) um menntun sem tómstund er þegar námsferlið sjálft 

tekur og notar sum einkenni tómstunda. Þar sem menntun á sér einnig stað fyrir utan skólann 

er hægt að sameina það ævilanga ferli tómstunda við allskonar form af námi. Ungmennum í 

áhættuhópi myndu gagnast menntun sem tómstund þar sem nám með frjálslegri og 

verkefnatengdum tómstundum stuðlar að jákvæðu viðhorfi til lífsins, tómstunda og vinnu. 

Einnig getur þetta sjónarmið auðveldað að sjúkdómsgreina ungt fólk í áhættuhópi, það beitir 

forvörnum og endurhæfingu. 

Til eru lög og reglur um hvaða menntun skal fara fram í skólum en ekki er mikið fjallað 

um menntunina sem á sér stað fyrir utan skólann. Samfélagið lítur á skólann sem aðal 

menntunarleið barna og sinnir þeirri menntun sem samfélagið telur vera mikilvægast. 

Mikilvægi námsins sem fram fer utan skóla er ekki síður mikilvægt en það nám sem fram fer 

fyrir innan skóla. Tómstundafræðin getur einnig gengt mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

námi og menntun sem felst í samtvinningu kerfislægra þátta, innihaldi, vinnulagi og á hvaða 

tímabili á lífsleiðinni einstaklingurinn menntar sig (Jakob Frímann, 2017). 

Jakob Frímann Þorsteinsson (2017) bendir á að færð hafa verið rök fyrir því frá ýmsu fagfólki 

á tómstundasviðinu að þátttaka í tómstundastarfi hefur jákvæð áhrif á til að mynda þroska, 

nám og lífsgæði barna ásamt því að það sinni forvarnarstarfi gegn margskonar áhættuþáttum. 

Orðabanki íslenskrar málstöðvar skilgreinir nám sem „Ferli sem felur í sér að breyting 

verður á þekkingu, hugsun, hegðun, viðhorfum og færni einstaklinga. Breytingarnar verða 

vegna virkni einstaklingsins, reynslu, áhrifa eða samskipta við umhverfið“ (ordabanki.hi.is). 

Orðbankinn skilgreinir svo menntun sem „alhliða þroska einstaklings sem byggist á fræðslu, 

reynslu, skilningi og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu“ (ordabanki.hi.is). Með 

þessum skilgreiningum á námi og menntun sjáum við samlíkingu í undirstöðu 

tómstundafræðinnar (Jakob Frímann, 2017). Tómstundafræðin er skilgreind sem „fræðigrein 

sem fjallar um og greinir tómstundir sem persónulegan og félagslegan farveg menntunar, 

menningar, velferðar, afþreyingar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku einstaklinga“ 

(ordabanki.hi.is). 

Félagsmiðstöðvar hafa sýnt fram á að hafa haft mikil áhrif á ungmenni og verið aðstaða 

fyrir allskonar tómstundastarf. Með því er hægt að segja að menntun fari fram á fleiri sviðum 



 

en einungis í skólanum. Skólinn sér aðeins um part af menntuninni sem krafist er og þörf er á 

(Jakob Frímann, 2017). 

Jakob (2017) nefnir tvær leiðir til að mæta kröfu og þörf samfélagsins. Önnur leiðin 

væri sú að skólinn myndi breyta sínum starfsháttum og vera opinn fyrir nýjum leiðum og 

hugmyndum. Margskonar hindranir standa þó í vegi fyrir því, til að mynda er skólinn fremur 

fastmótaður og íhaldssamur og breytingar gerast hægt. Hin leiðin væri sú að lögð yrði áhersla 

á að byggja upp vettvang tómstunda sem væri ótengd skólanum en væri þó sambærileg 

varðandi lög og fjárhag. Þar myndu lög og reglur tryggja fleirum rétt og tækifæri til menntunar. 

Þar gæfist betra tækifæri að ná til þeirra sem skólakerfið gerir ekki. Jakob (2017) bendir á 

tillögur Leadbeater og Anniku Wong þar sem þau setja fram leiðir um hvernig hægt væri að 

mæta áskorunum með nýsköpun í menntun. Meðal þeirra tillaga var að í stað formlegs náms 

væri áherslan á jafningjanám. Að gera námið hrífandi en einnig gagnlegt og árangurs ríkt. Að 

námið sé einstaklingsmiðað og byrji þar sem einstaklingurinn mætir áskorun. Mikilvægt er að 

menntun sé ekki takmörkuð við skólakerfið því þá hefur mistekist að skapa jöfn tækifæri fyrir 

alla til menntunar (Jakob Frímann, 2017). 

Duerden (2022) telur vera meiri þörf en nokkru sinni fyrr fyrir agaðari nálgun 

tómstundafræðarinnar sem leggur áherslu á að hjálpa einstaklingum að hámarka möguleika 

sína með upplýstri og markvissri þátttöku í þroskandi reynslu. Duerden (2022) nefnir rannsókn 

Ryan og Deci sem þeir gáfu út árið 2000 þar sem þeir bentu á að aðstæður þar sem hlúað er 

að jákvæðum möguleikum einstaklinga í stað þess að grafa undan þeim hefur bæði fræðileg 

mikilvægi og hagnýta þýðingu vegna þess að þær stuðla ekki aðeins að formlegri þekkingu á 

hegðun mannsins heldur einnig að hönnun félagslegs umhverfis sem hámarkar þroska, 

frammistöðu og vellíðan. Þegar litið er á hvetjandi og tilgangsmikla markmið 

tómstundafræðarinnar og á allar þær upplýsingar sem til eru um áhrif og ávinning hennar 

hefur tómstundafræðin enn ekki fengið þá viðurkenningu sem hún á skilið fyrir utan 

fræðigreinarinnar sjálfar. 

 

5.3 Barnasáttmálinn 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna er sáttmáli þar sem réttindi barna eru tryggð. Hann 

viðurkennir sjálfstæði barna óháð fullorðnum og verndar þau réttindi og öryggi sem þau eiga 

að hafa. Sáttmálinn var lögfestur í lögum nr. 19/2013. Allir einstaklingar og stofnanir sem vinna 

með börnum ber skylda að fylgja sáttmálanum þar á meðal foreldrar. Réttindin eru flokkuð í 

vernd, umönnun og þátttöku (Barnasáttmálinn, e.d.). 

Í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna í grein nr. 29 er því lýst hvert markmiðið sé með 

menntun barna. 



 

„Menntun á að hjálpa börnum að læra að rækta sjálfsmynd sína, hæfileika og færni. Hún 

á að kenna þeim að þekkja réttindi sín og að virða réttindi annarra, menningu þeirra og 

fjölbreytileika. Menntun á að hjálpa þeim að lifa friðsamlega og að vernda náttúruna. “ 

(lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Grein 3 í Barnasáttmálanum er tekið fram það sem barninu er fyrir bestu. 

„Þegar fullorðnir taka ákvarðanir eiga þeir að hugsa um hvaða áhrif þær hafa á börn og 

eiga að gera það sem er best fyrir þau. Stjórnvöld eiga að tryggja að foreldrar verndi 

börn sín og gæti þeirra eða aðrir í þeirra stað þegar þörf er á. Stjórnvöld eiga að sjá til 

þess að fólk sem ábyrgt er fyrir börnum hafi hagsmuni þeirra alltaf að leiðarljósi og 

staðir sem ætlaðir eru börnum uppfylli einnig þær skyldur. “(lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Aðgangi að menntun er lýst á eftirfarandi hátt í grein nr. 28 í Barnasáttmálanum „Öll börn eiga 

rétt á menntun. Grunnmenntun á að vera ókeypis og öll börn eiga að hafa aðgang að 

framhaldsmenntun“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013).  

Ef litið er á grein nr. 4 í Barnasáttmálanum eru réttindi barna skoðuð þar sem fram kemur að 

„Stjórnvöld þurfi að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að sjá til þess að hvert og eitt barn 

njóti allra réttinda Barnasáttmálans“ (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013).  

Grein númer 31 í Barnasáttmálanum greinir frá því að „Öll börn eiga rétt á hvíld, leik og að 

taka þátt í menningarlífi. “(lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013).  

Þessar greinar sýna það að öll börn eiga rétt á menntun sem stuðla að jákvæðri 

sjálfsmynd, hæfileika og færni og ber stjórnvöldum skylda til að tryggja þessi réttindi. Þar sem 

ekki er nefnt hvar menntun skal fara fram er hægt að gera ráð fyrir því að stjórnvöldum beri 

því skylda til að gera aðrar menntunarleiðir greiðar fyrir börn til að tryggja þessi réttindi. Til að 

hægt sé að tryggja hagsmuni allra barna myndi það mögulega vera það besta fyrir sum börn 

að fá að stunda menntun sína í öðruvísi og fjölbreyttara umhverfi. 

 

 

5.4 Listmenntun á vettvangi tómstunda 

Börn læra og skilja upplýsingar á mismunandi hátt eftir því sem þau þroskast. Mismunandi 

námsstílar krefjast mismunandi kennsluaðferða (Staples o.fl., 2019). 

Tómstundastarf gefur ungmennum tækifæri til að finna hvar áhugamál þeirra liggja og 

efla þau í þeim, sem mun hjálpa þeim að dafna og þroskast. Með tómstundarstarfi er reynt að 



 

veita ungmennum innsýn í framtíð sína og veita þeim metnað og drifkraft. Það getur aukið sýn 

þeirra á hvað áhugamál þeirra geta boðið þeim upp á í framtíðinni. Tómstundir hjálpa þeim að 

finna mikilvægi sitt með því að skapa öruggt umhverfi fyrir hvern og einn til að rækta styrkleika 

sína. Tómstundastarf hefur sýnt fram á aukin lífsgæði og betri líðan. Það eykur jákvæða 

hegðun og styður afrek einstaklinganna (Guðmundur Ari Sigurjónsson, 2015). 

Hickman (2000) vísar í Broudy sem mælti með að frætt væri nemendur um fagurfræði, 

heimspekigrein sem skoðar eðli listarinnar þar sem reynt er á hæfni þeirra í gegnum skynfærin. 

 Örvun á skynfærum barna er mikilvæg þar sem það hjálpar börnum að kanna umhverfi 

sitt, auðveldar skilning þeirra ásamt því að varðveita mikilvægar minningar. Myndlist veitir leið 

til að ná fram þessari örvun. Listin getur eflt líkamlega, tilfinningalega og andlega þátttöku 

ásamt því að stuðla að þroska barna (Staples o.fl., 2019).  

Óformleg menntun er menntunarferli sem er að vissu leiti ósjálfrátt en þó viljandi. Það 

einkennist af fjölbreyttum aðferðum og innihaldi. Óformleg menntun er veitt af stofnunum 

fyrir utan skólann. Afslappaðri og reynslumikil, óformleg menntunarrými geta veitt 

ungmönnum fjölbreyttari námsleiðir sem berjast við útilokun í menntun. (Ferrer o.fl., 2022). 

Rannsókn sem framkvæmd var af Ferrer og félögum (2022) greindi í niðurstöðum frá því að 

óformleg listmenntun dragi úr félags- og menningarlegum hindrunum. Kannað var hvernig 

óformleg menntun gæti aukið sjálfstraust getu ungmenna til valdeflingar með listum. Í 

niðurstöðum kom í ljós að listnám veitir færni til að styrkja einstaklinga og hvetur til tjáninga 

og tilfinninga. Listnám skapar einnig leiðir til samstarfs og miðlunar með öðrum.  

Ferrer og félagar (2022) halda því fram að það sem gerir list aðlaðandi er það hvernig hún 

hefur sérstaka leið til að höfða til tjáninga og tilfinninga og sé stórkostleg leið til að hvetja til 

persónulegri þroska, sjálfsálits og stuðli að valdeflingu ungmenna í viðkvæmari stöðu. 



 

6 Umræður 

Í upphafi ritgerðar var leitað svara við hvaða áhrif og ávinning myndlist og skapandi tómstundir 

getur haft á börn sem náms- og menntunarleið. 

Rannsóknir benda til að listgreinar hafi jákvæð áhrif á félagslega- og persónulega færni 

barna, hafi jákvæð áhrif á vellíðan og aðlögun þeirra í skóla (Theodotou, 2020) ásamt því að 

efla vitræna þroska barnsins, auka gleði og sjálfstraust þeirra (Lowenfeld, 1954). Fram kom að 

í gegnum myndlist átta börn sig betur á skynfærum sínum og þroskast í gegnum myndlist þar 

sem þau ná betur utan um líðan, upplifun og reynslu sína (Hegel og Miller, 1975). Örvun á 

skynfærum þeirra er einnig mikilvæg t.a.m. til að hjálpa þeim að kanna betur umhverfið sitt 

og auka skilning þeirra á efninu (Staples o.fl., 2019). Túlkun barnsins á sköpunarkraft sínum á 

umhverfi og tengsl sín við reynslu og hugsun getur haft jákvæð áhrif á persónueinkenni þess. 

(Lowenfeld, 1954).  

Þar sem börn dafna og þroskast betur við mismunandi námsstíla ber samfélaginu 

skylda til að mæta öllum þeim þörfum með fjölbreyttari kennsluaðferðum t.a.m. í anda 

óformlegsnáms og reynslunáms (Staples o.fl., 2019). Barnasáttmálinn kveður á um að 

menntun ætti að hjálpa börnum að efla sjálfsmynd sína, hæfileika og færni (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Ávinningurinn af tómstundum er 

aukin vellíðan og betri lífsgæði (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010) ásamt því að hafa jákvæð áhrif 

á þroska og nám barna (Jakob Frímann, 2017). Með auknum skilningi og reynslu á list getur 

hún umbreytt huga barnsins og eflt jákvæða sjálfsmynd þess (Roald og Lang, 2013). 

Tómstundastarf hjálpar börnum að efla færni og hæfileika sína í öruggu umhverfi (Guðmundur 

Ari Sigurjónsson, 2015). 

 Skilgreiningar á menntun, námi, og tómstundum benda til að mikil tengsl séu á milli 

þessara hugtaka (Robert og Atara, 2011). Nám og menntun eru ferli þar sem þekking barna 

breytist ásamt hugsun, hegðun, færni og viðhorfum og eflir þroska þess, reynslu og skilning 

(Íðorðabankinn) og tómstundafræðin skilgreinir tómstundir sem menntunarfarveg sem hefur 

áhrif á bæði persónulegan og félagslegan þroska ásamt því að stuðla að uppeldi og velferð 

einstaklinga“ (Íðorðabankinn). Menntun á sér því stað á fleiri stöðun en aðeins innan skólans 

(Jakob Frímann, 2017). Þar með getur vettvangur tómstunda stuðlað að menntun barna og því 

með er hægt að telja að þar sem tómstunda- og félagsstarf nýtir myndlist til menntunar væri 

hægt að tryggja það að Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um markmið menntunar væri 

betur uppfyllt.   

Ef samfélagið væri opnara fyrir breyttum menntunarháttum væri hægt að styðjast 

betur við lög og reglur sem tryggja velferð barna. Afslappaðri og óformleg menntun getur gefið 

ungmennum tækifæri á að stunda menntun sína á hátt sem mætir þeirra þörfum, nánar 



 

tiltekið með listinni er hægt að styrkja þau sem einstaklinga og hvetja þau til betri tjáningar 

(Ferrer o.fl., 2022). Álíka starf líkt og fer fram í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum þar 

sem starfið er metnaðarfullt gæti verið sá vettvangur sem myndi uppfylla þessar tilllögur af 

breyttum menntunar háttum. 

 



 

7 Lokaorð 

Óhætt er að gera ráð fyrir því að eitt menntakerfi virkar ekki fyrir alla. Þar sem lögin kveða að 

öll börn eiga rétt á menntun en segja þó ekki til um hvar hún fari fram tel ég að við séum ekki 

að uppfylla þau lög eins vel og við gætum. Miðað við rannsóknir og pælingar á tómstundum 

og tómstundastarfi sýnir það okkur að það gæti verið gott umhverfi fyrir menntun barna þar 

sem mikil áhersla er lögð á vellíðan, þroska og nám barna. 

Það er vissulega mikilvægt að við höldum áfram breytingum til hins betra í samfélaginu 

okkar og skoðum og ígrundum mismunandi leiðir til að tryggja velferð barna. Ef aldrei yrði 

neinu breytt og öll lög, gildi og reglur væru fastar í skorðum myndi samfélagið ekki þróast til 

hins betra. Það er mikilvægt að fylgst sé með þörfum og kröfum nútímans til þess að reyna 

gera betur. 

Til að við getum uppfyllt þá kröfu að mæta mismunandi menntunar þörfum barna væri 

mjög gott rétt eins og Jakob Frímann lagði til, að aðrar stofnanir líkt og tómstunda vettvangur 

væri á sama stigi og skólinn í lögum og fjárhagi, svo hægt væri að styðjast við myndlist til 

menntunar. Myndlist er þó aðeins ein leið af mörgum skapandi menntunarleiðum sem hægt 

væri að nýta. Við ættum að vera opnari fyrir myndlist í samfélaginu og veita þessari tómstund 

meiri virðingu en hefur verið gert. Mikilvægt er að börnin geti notið sem mestan ávinning af 

sköpunarkrafti sínum og þar með einnig haft jöfn tækifæri til menntunar til að stuðla að velferð 

þess. 

Börn búa yfir ríku ímyndunarafli og er því einnig mikilvægt að við styðjum og eflum 

myndsköpun barnanna til að þau hafi vettvang og tækifæri til að koma sínum hugsunum og 

tilfinningum á framfæri. Sjálfstjáning barna er áhrifarík í sköpun þeirra þar sem hún spilar 

stóran þátt í þroska á sálarlífi þeirra og þurfum við að passa uppá stjálfstraust þeirra í 

myndsköpun svo þau hafi meiri trú á sjálfum sér og sinni eigin getu og geti því með orðið 

sterkari aðilar fyrir vikið. Það barn sem ekki fær jákvæða endurgjöf á myndsköpun sinni hættir 

að trúa á sjálfan sig og með því tapast ákveðin tjáningarleið sem veitti þeim áður ánægju og er 

því mikilvægt að við sköpum rými fyrir tjáningu barna. Börnin ættu að eiga rétt á því að tjá sig 

frjálslega í gegnum sköpun sína svo þau geti notið ávinning hennar fram eftir ævi. Börn ættu 

einnig að fá að njóta réttar síns til menntunar með þeim leiðum sem virka fyrir þau og gæti 

afslappaðra umhverfi myndlistar á tómstunda vettvangur verið sú leið sem gæti mætt þeim 

þörfum sem henta ákveðnum börnum. Fullorðnir aðilar í lífi barna þurfa að vera meðvitaðir 

um hvernig þau nálgast myndefni þeirra, hvað þau segja og gera til að tryggja vellíðan og 

ánægju barna sem stuðlað getur að þroska þeirra. Þörf er einnig á að koma til móts við þau 

börn sem þarfnast fjölbreyttari kennsluaðferða og er mikilvægt að brugðist sé við þeim þörfum 

og stuðst sé við nýsköpun á sviði menntunar. 
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