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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi fjallar um myndsköpun ungra barna og hvernig hún hefur áhrif á nám og 
þroska þeirra. Til að varpa ljósi á viðfangsefnið var byrjað á því að skoða þróun 
myndsköpunar en hún á rætur að rekja langt aftur til fortíðar. Sú þróun hefur mótað 
einstaklinginn eins og hann er í dag út frá forsendum og menningarlegum áhrifum. 
Táknin sem börn nota til að tjá sig endurspegla umhverfið sem þau búa í hverju sinni 
sem og tilfinningar þeirra. Táknin fara í gegnum sköpunarferli sem gerir það að 
verkum að fagurþroskinn eflist, þau öðlast sjálfstraust, sjálfstæði og reynslu sem 
skilar sér í námi. Ef litið er á þroska ungra barna má sjá að börn vaxa og þroskast 
mjög hratt á fyrstu þremur árunum. Með myndsköpun geta börn styrkt þroskaferli sitt 
og sést það aðallega á því hvernig þau túlka umhverfið og því sem þau afreka. Enn 
fremur verður fjallað um tilgang og þau markmið sem skipta máli í myndsköpun sem 
og þróun og gildi teikninga. Barnateikningar hafa verið vanmetnar í gegnum tíðina og 
varpar ritgerðin ljósi á mikilvægi þeirra. Í ritgerðinni kemur fram að ýmsar kenningar 
og fræðimenn telja að mikilvægt sé að örva heildarþroska barna því það hafi áhrif á 
nám og þroska þeirra. Ef börn fá ekki örvun þá verður engin lærdómur og það eykur 
líkur á stöðnun. Í ritgerðinni er jafnframt fjallað um hugmyndafræðilega nálgun 
Reggio Emilia leikskólanna þar sem sköpunargleði barnanna fær notið sín og við 
getum séð það á verkum þeirra. Hlutverk kennarans, umhverfisins og efniviðarins er 
skoðað nánar og hvað það er sem hefur áhrif á nám og þroska barnanna. 
Heildarniðurstaða þessa rits er sú að myndsköpun er mikilvægur þáttur í heildarþroska 
barna og hefur áhrif á nám og þroska þeirra. Það sem skiptir mestu máli er að 
sköpunargleði barnanna fái að njóta sín í fjölbreyttu, hvetjandi og aðlaðandi umhverfi 
og það er hlutverk kennara að standa vörð um það.  
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Abstract 
 
This essay is about art creation of young children and how it will affect their study 
and development. To look for answers the best place to start is the history of 
development because we can trace it back to prehistoric time. The development has 
made the individual like he is today because of the premise and the cultural 
influences. The symbols that children use to communicate with reflect our emotions 
and the environment that we live in each time. These symbols go through a creation 
process which makes the aesthetic development strengthen, we gain confidence, 
independence and experience but it all comes back to study. If we look how young 
children develop we can see that they grow very fast the first three years of their lives. 
With art creation they can strengthen their developmental process and it shows in 
their interpretation of the environment. In this essay the purpose and the goals that are 
important in art creation will be looked at as well as the development and the purpose 
of children’s drawings. Children’s drawings have been underestimated through out 
the years and this essay will cast a light of how important they are. Some theory’s and 
researchers, who believe stimulation is important to the development of children, 
because it has an effect on their study and development, will be presented in this 
essay. They say that if children can’t get stimulation, there will be no study which 
brings us to stagnate. In this essay Reggio Emilia will be presented for their 
preschools. Reggio Emilia has been pioneers in making art become one of the most 
important part of the daily schedule. A closer look will be taken at the role of the 
teacher, the environment and the materials and how the effects will be on children’s 
development and study. The conclusion is that art creation has an impenetrable effect 
on the total development of a child and is a precious way for children to develop their 
study. What is most important is that the child can find a joy in their creation and the 
environment is diverse, challenging and attractive and it is the teacher’s role to stand 
guard.  


