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1. Inngangur 
 
Ég hef unnið í mörg ár á leikskólum og hef alltaf haft mikinn áhuga á flestu sem lítur að 

hverskonar sköpun. Það lá því beint við að viðfangsefni lokaritgerðar minnar yrði tengt 

leikskólabörnum og þeirri sköpun sem þar fer fram. Mér hefur lengi þótt vegið að þeirri 

listsköpun sem í boði hefur verið í leikskólum landsins og þá sérstaklega á yngri deildum 

leikskólanna. Ég hef oft heyrt þau rök hjá öðrum að yngri börnin séu of lítil til að mála 

með penslum og að það sé of mikið álag að fara í sérstaka myndsköpunartíma. Ég er ekki 

sammála þessum rökum og ákvað að taka fyrir í þessari ritgerð myndsköpun yngstu 

barnanna í leikskólanum. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á að myndsköpun er 

mikilvæg fyrir börn og að það er mikilvægt að yngri börn leikskólans njóti 

myndsköpunnar. Ég ákvað að skoða fyrst myndsköpun almennt, upphaf hennar og þróun. 

Síðan fer ég yfir hvað námskrá leikskólanna segir um myndsköpun og mikilvægi 

myndsköpunar fyrir börn almennt séð. Einnig verður farið yfir þroska barnsins og áhrif 

myndsköpunar á hann. Jafnframt verður fjallað um teikningar barna og hvað ýmsir 

fræðimenn sem hafa rannsakað þær hafa að segja. Ég mun einnig skoða skynfæri 

mannsins og hvað þau hafa með myndsköpun að gera. Í lokin mun ég draga saman helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar og ræða þær. 
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2. Myndsköpun 
 
,, Að búa til er að skapa. “1

 
Fram kemur í bókinni Growing Artist að list sé til í öllum þjóðfélögum og hafi verið 

sköpuð af mannfólki frá forsögulegum tíma.  Ellen Dissanayake bendir á að listsköpun sé 

hluti af því að vera mannlegur.2 Ef vel er að gáð kemur vissulega í ljós að listin er alls 

staðar í umhverfi okkar, t.d. í fatnaði, húsgögnum og bílum. Alls staðar eru form, litir og  

línur, því má álykta sem svo að list hljóti að vera mikilvægur hluti af tilveru okkar 

mannfólksins. Það eru til margar gerðir af list og sumar hafa notagildi t.d. húsbyggingar 

og fatnaður en aðrar eru eingöngu til að horfa á og skapa stemningu eða kalla fram 

tilfinningar, ýmist jákvæðar eða neikvæðar. Ég tel að það mikilvægasta við list sé að 

njóta, bæði að kunna að njóta þess að skapa og að njóta þess að skoða  og upplifa list.  

Þetta er ekki síst mikilvægt fyrir börn og í Aðalnámskrá leikskóla segir til dæmis:  

,,Barn nýtur þess að skapa og sjá hverju það fær áorkað. Það sér reynslu sína og skapandi 

afl birtast í teikningum, smíðisgripum o.fl.”3

Ég hef unnið í nokkur ár á leikskólum og þar hef ég fundið að flestum börnum er 

eðlislægt að njóta þess að skapa, ef þeim stendur það til boða og  þau fá hvatningu og 

fjölbreyttan efnivið.  Enda segir í Aðalnámskrá leikskóla að myndsköpun sé mikilvægur 

tjáningarmiðill og að þörf barna til að tjá sig með myndmáli sé mjög rík.4 Lang flest börn 

eru opin fyrir hverskonar list og listsköpun og taka því fagnandi ef þau komast í aðstæður 

og umhverfi sem bjóða upp á slíkt, hvort sem það er í skipulögðum tímum inni við eða úti 

þar sem ýmislegt í náttúrunni getur hvatt þau til sköpunar, svo sem laufblöð, trjágreinar, 

steinar og sandur. Börn eru hugmyndarík og ímyndunarafl þeirra er auðugt og þau eru oft  

dugleg að nýta sér hversdaglega hluti til sköpunar. Þau geta stundum búið til heilan heim 

úr nánast engu. Þetta örvar þau mikið og því skiptir það máli í leikskólastarfi að þau fái 

sem mest frelsi til hverskonar sköpunar. Gæflaug Björnsdóttir segir í bók sinni Örvandi 

Myndlist, að ánægja og þörf barnsins til að skapa sé mikilvægt atriði.5

                                                 
1 Leplar ofl.1995:39 
2 Koster 2005:3 
3 Aðalnámskrá leikskóla 1999:23 
4 Aðalnámskrá leikskóla 1999:22  
5 Gæflaug Björnsdóttir 2001:10 
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Börn ganga ekki endilega til sköpunarverka sinna með það meðvitað í huga að þau 

ætli  að skapa listaverk. Þau eru fyrst og fremst að leika sér og njóta þess að búa eitthvað 

til. Þau segja sjaldnast ,,núna er ég að búa til listaverk” líkt og fullorðnir, heldur eru þau 

fyrst og fremst að njóta skemmtunarinnar  og þau eru hluti af  listsköpunarferlinu.6  

Eins og fram kemur í bókinni Myndsköpun ungra barna, þá er talið að sköpunarhneigð sé 

öllum mönnum í blóð borin þótt sköpunarhæfnin eða sköpunargáfan sé mismikil. 

Þessi hæfileiki til skapandi hugsunar og skapandi starfa birtist á mörgum sviðum í máli, 

myndum, hreyfingum, tónum og í leikrænni tjáningu hjá bæði börnum og fullorðnum. 

Sköpunarhæfnin eða sköpunargáfan er talin vera mikilvægur þáttur í vitsmunagerð og 

hugsunarferli manna.7 Í stuttu máli hefur sköpunarhæfnin m.a. verið skilgreind sem hæfni 

til að sjá ný tengsl og koma fram með nýjar hugmyndir og víkja frá hefðbundnu 

hugsanamynstri. Með öðrum orðum er verið að tala um frumleika í hugsun og verki.8  

Í þróunarverkefni leikskólakennara í leikskólanum Marbakka er sagt frá því að  

rithöfundurinn Gianni Rodari tali um sköpunarhæfni barnsins á þann hátt að ekki geti 

allir orðið starfandi listamenn en að enginn eigi að vera þræll heldur. Þarna á hann við að 

með listrænu uppeldi sé ekki verið að gera alla að listamönnum, rithöfundum og 

málurum. Það geta ekki allir orðið listamenn en allir geta lært að njóta og skilja 

bókmenntir, myndlist og aðrar listgreinar, því ímyndunarafl er okkur öllum gefið.9

En hvar og hvenær ætli menn hafi byrjað að skapa, og hvers vegna? 

Við vitum ekki hvernig listræn sköpun manna byrjaði, ekki frekar en við vitum 

hvernig tungumálið varð til.10  En í bókinni Saga listarinnar  kemur fram að þekking 

okkar á sögunni verði ávallt ófullkomin, því sífellt koma nýjar staðreyndir upp á 

yfirborðið sem breyta hugmyndum manna um fortíðina.11 Langt er síðan menn fóru fyrst 

að teikna en við vitum ekki hvenær það var. Elstu myndir sem fundist hafa eru meira en 

35.000 ára gamlar. Það eru hellamálverk, myndir málaðar á loft og veggi í hellum.12 

Þessar hellamyndir eru elstu menjar um mannlegt handverk, myndir af dýrum, málaðar af 

                                                 
6 Koster 2005:2 
7 Valborg Sigurðardóttir 1989:105 
8 Valborg Sigurðardóttir 1989:105-106 
9 Berglind Káradóttir, ofl 1995:6 
10 Gombrich 1995:39 
11 Gombrich 1995:626 
12 Leplar ofl. 1995:7 
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mönnum sem bæði þekktu og veiddu þessi dýr. 13 Líklegasta skýringin á þessum myndum 

er að þær séu í raun elstu menjar um almenna trú á töframátt myndgerðar. Talið er að 

veiðimennirnir hafi trúað því að mynd af væntanlegri bráð, særðri með spjóti eða öxi 

mundi færa þeim vald yfir skepnunni. Vissulega vitum við ekkert um þetta í raun. Þetta 

eru bara ágiskanir en þær eru vel ígrundaðar á listhugmyndum frumstæðra þjóða sem  

hefur tekist að varðveita fornar venjur sínar.14

Í bókinni Saga listarinnar segir þýðandinn, listfræðingurinn og nýskipaður 

forstöðumaður Listasafns Íslands, Halldór Björn Runólfsson að list sé í raun ekki til, 

heldur aðeins listamenn.15 Hann hefur nokkuð til síns máls og því má segja að öll börn 

séu litlir listamenn. Eilíflega hefur verið deilt um það hvað sé list og hvað ekki og þá 

einnig hvað sé listsköpun og hvað ekki. Sumir vilja meina að allt sem mennirnir búa til sé 

list, hversu hversdagslegt sem það er, en aðrir eru algjörlega ósammála. Í leikskólastarfi 

skiptir ekki höfuðmáli hvort það sem börnin búa til sé skilgreint sem list eða ekki, heldur 

skiptir meira máli að líta á hvert barn sem skapandi veru og leggja áherslu á listsköpunina 

sjálfa frekar en verkið sem sú sköpun fæðir af sér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Gombrich 1995:40 
14 Gombrich 1995:42 
15 Gombrich 1995:15 
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2.1 Myndlist í Aðalnámskrá leikskóla 
 

Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum og á að 

móta sveigjanlegan starfsramma. Hún lýsir sameiginlegum markmiðum og kröfum sem 

eiga við um allt leikskólastarf á Íslandi.16

Starfsfólki á leikskólum ber að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim 

tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan 

hátt.17 Til dæmis er gott að láta börn sem verða fyrir áföllum eða eiga í einhverjum 

erfiðleikum, tjá sig í myndsköpun og fá þannig útrás fyrir tilfinningar sínar. Þannig geta 

hinir fullorðnu einnig lært sitthvað um hvernig viðkomandi börnum líður. Í  leikskólum 

þarf  fyrst og fremst að leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins.18 Þar þarf að 

stuðla að því að barn njóti margháttaðrar reynslu sem örvar hugmyndaflug þess og 

skapandi tjáningu. Áríðandi er að örva bæði sköpunarhæfni barna í leikskóla og 

sköpunargleði og búa börnum aðstæður og efnivið sem hvetur þau til frjálsrar og 

skapandi tjáningar. Allt sem vekur fegurðarskyn barna er af hinu góða og gott er að veita  

þeim tækifæri til að njóta lista og vekja áhuga þeirra á umhverfi sínu og náttúru.19 

Langflestum börnum finnst gaman að vera úti,  drullamalla, moka mold eða finna pöddur 

og læra um lífsins undur. 

 Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um námssvið leikskóla og leikskólauppeldi. 

Námssviðin eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, og einnig 

menning og samfélag. Myndsköpun er mikilvægur tjáningarmiðill og börn hafa ríka þörf 

til að tjá sig með myndmáli.20 Börn eiga auðvelt með að tjá tilfinningar sínar í 

myndsköpun t.d. í teikningum og sköpunarferlið sjálft er mikilvægur þáttur í alhliða 

þroska barna.21 Leikskólakennarinn þarf að vera tilbúinn til að taka þátt í sköpunarferlinu 

með barninu og gleðjast með því.22 Af þessu má ljóst vera að leikskólum á Íslandi ber að 

stuðla í hvívetna að skapandi starfi og þar með talin er myndsköpun barna. 

                                                 
16 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
17 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
18 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
19 Aðalnámskrá leikskóla 1999:10 
20 Aðalnámskrá leikskóla 1999:22 
21 Aðalnámskrá leikskóla 1999:23 
22 Aðalnámskrá leikskóla 1999:24 
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2.2 Mikilvægi myndsköpunar fyrir börn 
 
,,Krot eru byggingareiningarnar í myndsköpun barna. Frá þeirri stundu sem barnið 

uppgötvar hvernig þessi strik líta út á pappírnum, og hvaða tilfinningu það vekur hjá því, 

hefur það fundið nokkuð sem það mun aldrei gleyma. Barnið hefur uppgötvað 

myndlistina.” 23

Í  bókinni Growing Artists kemur meðal annars fram að myndsköpun sé góð fyrir 

börn að mörgu leyti, bæði andlega og líkamlega. Líkamlega vegna þess að með henni er  

m.a. hægt að þjálfa fínhreyfingar, grófhreyfingar og samhæfingu augna og handa.24  Eins 

getur myndsköpun verið góð fyrir börn andlega og tilfinningalega vegna þess að hún 

lætur þeim líða á þann veg að þau hafi burði til að gera eitthvað sem heppnast vel og að 

þau geti verið stolt af verkum sínum. Allt  styrkir þetta börnin og eykur sjálfstraust þeirra. 

Myndsköpun getur einnig hjálpað þeim að tjá tilfinningar sínar á jákvæðan hátt. Hvort 

sem börn eru reið, leið eða glöð þá er myndsköpun heppileg aðferð fyrir þau til að tjá 

þessar tilfinningar. Koster telur að börn sem af einhverjum ástæðum eru vön að fá útrás í 

neikvæðum gjörðum, eins og með því að lemja eða klípa önnur börn, geti t.d. fengið útrás 

með því að hnoða leir. Myndsköpun getur hjálpað börnum að takast á við streitu og 

ofbeldi sem fylgir nútímasamfélagi.25  Hún gefur einnig ungum börnum færi á að 

þroskast félagslega með því að vinna með öðrum í hóp, deila efniviði, skiptast á og taka 

tillit til annarra í vinnuumhverfinu. Einnig er þroskandi að nokkur börn vinni saman að 

sameiginlegu verki og vinni saman að því að ná sameiginlegu markmiði. Það er einnig 

hægt að æfa börn í að hugsa, taka sjálfstæðar ákvarðanir, læra stærðfræði, telja, læra litina 

og fleira í gegnum listsköpun.  Að teikna  fjögur gul blóm eða móta tvö hús úr leir getur 

til dæmis verið liður í að læra að telja og læra litina. Möguleikarnir eru í raun endalausir.  

Í bókinni Growing Artists kemur fram að listsköpun er fyrsta ritaða mál barns. 

Það endurspeglar hvernig hugur barnsins  áttar sig á heiminum og hvernig það gerir sér 

mynd af honum,  löngu áður en það getur sett hugsun sína í orð. Barn kannar heiminn 

með því að snerta, smakka og rannsaka. Það uppgötvar veröldina í gegnum myndsköpun 

                                                 
23 Kellogg 1970:19 
24 Koster 2005:4  
25 Koster 2005:4 
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með því að finna út hvað gerist þegar það dregur línur, setur einn lit yfir annan, eða með 

því að klína málningu með fingrunum.26  

Viktor Lowenfeld og Lambert Brittan eru þekktir höfundar hugmyndafræði um 

myndsköpun barna og gildi hennar. Grundvallar þemað í kenningum þeirra er að 

myndsköpun og myndræn tjáning sé órjúfanlegur þáttur í heildarþroska barnsins. Þeir 

telja að þessum þroskaþætti beri að hlúa að frá upphafi og að myndsköpun sé mikilvæg 

og dýrmæt náms- og þroskaleið.27 Í myndsköpun vinna börn úr reynslu sinni og túlka það 

sem þau hafa upplifað og reyna að koma því í einhverskonar form. Þetta þroskar þau á 

allt annan hátt en beinn lærdómur, eins og lestur eða skrift. Þegar talað er um 

undirstöðunámsgreinar, er venjulega átt við reikning, lestur og skrift en Lowenfeld og 

Brittan benda á að myndsköpun sé jafnvel traustari undirstaða fyrir vitrænt hugarstarf 

barna, heldur en þessar hefðbundnu undirstöðunámsgreinar þar sem myndsköpunin 

krefjist mikillar vitrænnar athygli og alúðar. Því telja þeir að skapandi starf og 

myndsköpun eigi að skipa veglegan sess á öllum skólastigum.28

 Af þessu má sjá að myndsköpunarþátturinn í leikskólastarfi er ákaflega 

mikilvægur og jafnvel þó svo að krot yngstu barnanna virðist vera merkingarlaust, þá  er 

örvunin sem felst í myndsköpuninni nauðsynlegur þáttur í þroskaferli þeirra. Auk þess er 

ánægjan sem fylgir því að fá að krota eða gera eitthvað annað í myndsköpun, ómetanleg. 

Meginmarkmið myndmenntanáms í bernsku ætti að felast í því að stuðla að jákvæðri 

sjálfsmynd barnsins, styrkja það í trú á eigin tjáningarleiðir og veita næg tækifæri til þess 

að beita skapandi hugsun í hverskonar myndgerð.29

 

 

 

 

 

                                                 
26 Koster 2005:6 
27 Valborg Sigurðardóttir 1989:17 
28 Valborg Sigurðardóttir 1989:18 
29 Valborg Sigurðardóttir 1989:54 
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3. Þroski barnsins 
 
Þegar rætt er um hugtakið þroski í þessari ritgerð þá er átt við þær breytingar sem eiga sér 

stað í fari mannsins yfir ævina.30 Ótalmargir þættir verka saman í lífi hvers einstaklings 

og móta hann, svo sem líkamsþroski, sálrænn þroski, heimilisaðstæður, erfðir ofl.31

Sálfræðinga hefur lengi greint á um hvort skipti meira máli fyrir þroska, erfðir eða 

umhverfi. Áður skiptust þeir í tvær fylkingar um þetta, þeir sem aðhylltust það að erfðir 

skiptu höfuðmáli við þroskun kölluðust erfðahyggjumenn en þeir sem töldu að umhverfið 

réði úslitum við þroska barna kölluðust umhverfissinnar.32Heimspekingar hafa einnig 

skipst í tvær fylkingar vegna þessa, þeir sem telja að barnið fæðist með ákveðna 

meðfædda þekkingu til að takast á við heiminn, heita ásköpunarhyggjumenn en þeir sem 

trúa því að barnið þurfi með hjálp skynfæranna að afla sér þekkingar og prófa sig áfram, 

heita reynsluhyggjumenn.33 Þótt deilan um mikilvægi erfða og umhverfis lifi enn góðu 

lífi þá er heldur ólíklegt að fræðimenn nútímans skipi sér í jafn eindregnar fylkingar og 

þeir gerðu áður. Það mælir einfaldlega gegn betri vitund að ganga út frá því að annað 

þessara afla sé allsráðandi. Flestir telja í dag að erfðir og umhverfi vinni saman að því að 

móta sálarlíf fólks en áherslur manna geta verið ólíkar.34 Oft er talað um prósentuhlutfall, 

að erfðir ráði um 40 prósentum og umhverfi 60 prósentum, eða að það skiptist til 

helminga. Sálfræðingurinn Aldís Guðmundsdóttir telur að vöxtur og þroski séu háðir 

stöðugu og flóknu samspili erfða og umhverfis og hún álítur að ekki sé hægt að tala um 

nein hlutföll, því þroski taki tíma. Umhverfið sé stöðugum breytingum háð og því sé 

aldrei hægt að finna tvo nákvæmlega eins einstaklinga sem hafa alist upp í nákvæmlega 

sama umhverfi, vegna þess að hver og einn einstaklingur hefur einnig áhrif á umhverfi 

sitt á sinn persónulega hátt.35  

Í gegnum tíðina hafa verið færð rök fyrir því að sú reynsla sem við verðum fyrir í 

bernsku setji svip sinn á tilfinningalíf okkar það sem eftir er ævinnar og því megi til sanns 

                                                 
30 Aldís Guðmundsdóttir 1992:40 
31 Aldís Guðmundsdóttir 1992:39 
32 Aldís Guðmundsdóttir 1992:44 
33 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind 2005:29 
34 Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Pind 2005:30 
35 Aldís Guðmundsdóttir 1992:154 

 12



vegar færa að lengi býr að fyrstu gerð. Fyrstu ár ævinnar eru mjög mikilvæg og jafnframt 

viðkvæmur tími fyrir barnið m.a. vegna þess að þá er lagður grunnur að þroska 

sjálfsmyndar okkar. Sjálfsmyndin er afar mikilvæg því hún ákvarðar hvernig 

einstaklingurinn upplifir sjálfan sig og góð sjálfsmynd getur skipt miklu máli þegar 

kemur að því að njóta sín í samfélaginu.36  

Sálfræðingurinn Sigmund Freud lagði áherslu á að reynsla okkar í æsku skipti 

miklu máli fyrir áframhaldandi þroska. Hann áleit mjög mikilvægt fyrir barn að ná að 

mynda góð tilfinningatengsl í æsku því það væri grunnurinn sem allt annað byggði á.37 

Fjölskyldan og tilfinningatengsl barnsins við sína nánustu er eitt það allra mikilvægasta í 

lífi barns. Fjölskyldan á að veita barninu skjól og öryggi og þar ætti öllum þörfum þess að 

vera sinnt og grunnur lagður að öllu því sem á eftir kemur. Góð tilfinningatengsl við sína 

nánustu er besta undirstaða barns fyrir andlegt jafnvægi og vellíðan.38 Foreldrar eru fyrstu 

og að mörgu leyti mikilvægustu kennarar barnsins. Það er þeirra að búa til umhverfi sem 

ýtir undir forvitni barnsins. Sú reynsla sem barnið öðlast í gegnum leik og samneyti við 

foreldra sína er nauðsynleg undirstaða fyrir framtíðina, hvort sem það felst í snertingu, 

því að tala saman eða einfaldlega að hlusta. Þannig örva foreldrar börn sín en gæta þarf 

að því að kaffæra ekki skynfæri barnsins með of miklum hávaða og dóti. Best er að 

barnið fái tækifæri til að einbeita sér í rólegheitum að einu í einu. 39 Að þessum þáttum er 

því áríðandi að hlúa í leikskólastarfi ekki síður en heima við. 

Ákveðnar breytingar verða á hegðun mannsins í þroskaferlinu og telja sumir að 

þær geti komið í stökkum en aðrir telja að þær séu hægar og jafnar. Þá er ýmist talað um 

samfellt eða stigbundið þroskaferli. Þeir sem aðhyllast kenningar um félags- og 

tilfinningaþroska  telja þroskaferlið vera samfellt. Þeir telja breytingar sem fylgja þroska 

vera samfelldar og jafnar og að þær fylgi ekki endilega aldri. Aðrar kenningar eins og 

kenningar um hreyfiþroska og vitsmuni ganga út frá því að þroskaferlið sé stigbundið og 

þeirra á meðal eru Piaget, Freud og Kohlberg. Þá er talið að hvert stig fylgi í grófum 

dráttum aldurskeiðum, að ákveðin einkenni séu á hverju þeirra og munur á milli þeirra sé 

merkjanlegur. Fylgjendur þessara kenninga telja að röð stiganna sé alltaf sú sama og ekki 

                                                 
36 Aldís Guðmundsdóttir 1992:244 
37 Aldís Guðmundsdóttir 1992:32  
38 Aldís Guðmundsdóttir 1992:27 og 244 og Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:20 
39 Stewart 2000:138-139 
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sé hægt að sleppa einu stigi úr og að öll börn í heiminum gangi í gegnum þessi sömu stig 

í grófum dráttum.40 En vissulega ber að hafa í huga að æviskeiðin geta verið harla ólík 

eftir menningu og samfélögum og það hefur að sjálfsögðu sín áhrif á einstaklinginn og 

þroska hans. Einnig ber að hafa í huga að engin tvö börn eru eins og þrátt fyrir að 

þroskaferli barna sé í grófum dráttum það sama þá eru þau mis fljót til.41

 

Vitþroski í bernsku, helstu einkenni barna á aldrinum 2-6 ára 

Um eins árs aldur fara börn að tala og leika sér í hlutverkjaleikjum. Þetta felur í sér 

táknun. Táknun er t.d. það að barnið lærir að orð standa fyrir athafnir og hluti. Það lærir 

til dæmis að tengja saman orðið stól og fyrirbærið stól. Táknunarhæfni er m.a færnin sem 

stendur að baki því að nota tákn í teikningum, máli og leikjum. Táknunarhæfnin þróast 

mjög ört á bernskuárunum og í lok annars aldursárs veldur notkun tákna byltingu á 

möguleikum barnsins til skilnings og þekkingar. Á þessum aldri byggja börn niðurstöður 

sínar aðallega á því sem þau skynja, ekki á rökhugsun. Þeim hættir til að sjá bara eina 

hlið aðstæðna og þá yfirleytt  þá hlið sem er mest áberandi. T.d. ef barn á þessum aldri er 

spurt hvort það sé meira vatn í háu mjóu glasi eða í lágu og víðu glasi (bæði glösin rúma 

jafn mikið vatn), þá svarar barnið að það sé meira vatn í því háa vegna þess að það er 

hærra og virkar því stærra. Barnið einblínir á augljósa útkomu, ekki á rökhugsun. 

Hugsanagangur barna á þessum aldri er oft nefndur forstig rökhugsunar.42  

Börn á þessum aldri hafa oft ekki sama skilning á hlutum og fullorðnir og þau 

telja hluti ekki varanlega ef þeir eru hreyfðir til. T.d. ef barn hefur talið nokkra kubba og 

einhver breytir uppröðuninni, þá vill barnið telja aftur til að ganga úr skugga um töluna.43 

Börn á aldrinum 2 til 6 ára eiga líka erfitt með að setja sig í spor annarra, þau miða allt út 

frá sjálfum sér.44  

Þroski barns er hraðastur fyrstu árin eftir fæðingu.45 Þá getur hinn fullorðni orðið 

vitni að mörgum merkilegum áföngum í þroska barnsins. Þessi merki eru foreldrum 

yfirleytt mjög eftirminnileg og merkileg, til dæmis fyrsta brosið, fyrstu skrefin og fyrstu 

                                                 
40 Aldís Guðmundsdóttir 1992:41-42 
41 Stewart 2000:123 
42 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:32 
43 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:33 
44 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:39 
45 Sigurður J. Grétarson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:81 
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orðin. Þessir stórmerkilegu atburðir eiga sér oftast stað þegar barnið fer að nálgast annað 

árið.46 Í flestum samfélögum njóta börn á þessu æviskeiði (2-6 ára) sérstakrar verndar.47 

Eitt  af því sem ætlað er að vernda börn og réttindi þeirra er Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna. Á Íslandi er einnig starfandi Umboðsmaður barna og samtök sem kallast 

Barnaheill. Öll hafa þau það markmið að vernda börn og rétt þeirra. Í 28. gr. Barnalaga 

nr. 76/2003 segir m.a:  

,,Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum.”48

 

Þroskaskeið barna 

Þegar talað er um þroskaskeið barna þá er oft átt við árin frá fæðingu og til tvítugs en þá 

hefur einstaklingurinn öðlast fullan þegnarétt. Þetta eru einnig árin þar sem uppeldi fer 

fram. Þessum árum hefur í gegnum tíðina yfirleitt verið skipt í fjögur skeið sem eru 

frumbernska, bernska, æska og ungdómur. Frumbernska  hefst þegar barn fæðist og nær 

yfir þann tíma þar til það fer að tala, sem er oftast í kringum tveggja ára aldur. 

Bernskuskeiðið stendur frá því barn fer að tala og þar til það fer að lesa og skrifa, eða um 

7 ára aldur. Því næst tekur við æskuskeiðið sem nær frá 7 ára aldri og þar til barnið 

verður kynþroska. Og ungdómur nær yfir unglingsárin og til tvítugs.  Í þessari ritgerð 

verður einungis skoðað nánar það stig er nefnist bernska því það tilheyrir þeim aldri sem 

einblínt er á í verkefninu, þ.e.a.s það skeið sem varir frá tveggja til sex ára.49

 

Bernska 

Á bernskuskeiðinu breytist barnið smátt og smátt úr bjargarlausu ungabarni yfir í ábyrga 

vitsmunaveru. Á  hegðun þess má sjá aukinn skilning og dýpri hugsun. Meðal annars 

vegna reynslu sem safnast saman og vegna betra minnis. Hegðun á þessu skeiði mótast 

mikið af umhverfinu og hugdettum og löngunum barnsins. Hæfileikinn eykst til að meta 

umhverfið og vinna með fleiri en eina hugmynd í einu. Börn á þessum aldri eru oft 

hvatvís og virðist skilningur þeirra oft koma á undan hegðun. Þetta sést til dæmis ef barn 

                                                 
46 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:44 
47 Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:81 
48 Lög um vernd barna nr.76/2003 
49 Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:80 
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á að fara eftir ákveðinni reglu, það virðist oft vita af reglunni og ætla sér að fara eftir 

henni, en gerir það síðan ekki. Á þessum aldri virðast þau oft bregðast beint við umhverfi 

sínu áður en varnaðarorð eða reglur ná að stoppa þau af. Sjálfsstjórn þeirra eykst með 

aldrinum og hvatvísi minnkar með auknum þroska.50 Börn á þessum aldri eiga líka oft 

erfitt með að skilja sjónarmið annarra og setja sig í þeirra spor. Þetta aldursskeið er á 

margan hátt mjög heillandi og eitt af því sem gerir þennan aldur skemmtilegan er að 

mörk ímyndunar og veruleika eru óljós og börnin reyna í sífellu að skilja umhverfi sitt.51  

 

3.1. Áhrif myndsköpunar á þroska barna 
 
Í gegnum tíðina má segja að myndsköpun ungra barna hafi ekki verið veitt sú virðing sem 

hún á skilið. Þegar börn eru enn mjög ung og enn á krotstigi þá eru verk þeirra oft ekki 

talin mjög merkileg en virðingin vex þó yfirleytt þegar barnið fer að teikna eitthvað sem 

við hin fullorðnu skiljum. Við ættum e.t.v. að reyna að horfa oftar á heiminn með augum 

barnanna og annarra í kringum okkur. Fram kemur í bókinni Í leikskóla lífsins  að 

fullorðnum hættir til að túlka tjáningu, orð og athafnir barna út frá eigin sýn sem er oft 

ólík sýn barnanna. Þetta er m.a. talið stafa af því að heili fullvaxta manns og heili ungs 

barns eru ólíkir í vexti og þroska.52 Margir telja að þegar ung börn eru að skapa, þá sé 

ekki flókið ferli í gangi en margir eru á öðru máli og telja að myndsköpunarferi ungra 

barna sé í raun margslungið ferli. Lowenfeld og Brittain hafa t.d. haldið því fram að 

myndsköpun ungra barna sé merkileg og skipti máli, hún sé samofin öllu þroskaferli 

barnsins og skapandi hugsun þess. Að sérhvert sköpunarverk þeirra  krefjist mikillar 

vitrænnar athygli, hvort sem það er gert af barni á krotskeiði eða af unglingi með 

talsverðan þroska og nám að baki. Þess vegna ætti skapandi starf  að skipa veglegan sess 

á öllum námsstigum í skólakerfi í nútímasamfélagi.53 Barnið leggur fram ýmsa þætti úr 

reynslu sinni í sköpunarferlið og þegar barnið velur úr reynsluforða sínum, endurskapar 

og túlkar, þá gefur það okkur meira en verkið sjálft, það gefur okkur hluta af sjálfu sér, 

hvernig það hugsar, finnur til og sér. Lowenfeld og Brittain leggja einnig áherslu á það í 

                                                 
50 Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:82-83 
51 Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:82-83 
52 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:85 
53 Valborg Sigurðardóttir 1989:18 
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kenningum sínum að sköpunarhneigð og öll myndsköpun barna endurspegli hugarheim 

þeirra, tilfinningar og þroska.54 Vygotskij telur einnig að  börn endurspegli það sem þau 

þekkja úr lífi sínu og endurspegli það í skapandi starfi.55 Út frá því ætti að vera ljóst að 

það er afar mikilvægt að lögð sé áhersla á myndsköpun í öllu skólastarfi barna, burtséð 

frá því á hvaða aldri þau eru. En staðreyndin virðist þó vera sú að víða séu þeir 

möguleikar sem börn fá til skapandi starfa í ósamræmi við þær hugmyndir sem upp hafa 

komið um myndsköpun barna og tengsl hennar við alhliða þroska þeirra og fagurskyn.56

 

3.2. Barnateikningar 
 
Margir fræðimenn hafa haldið því fram að þroskaferli barna sé hægt að skipta í ákveðin 

skeið eða stig. Einnig hefur verið talið að teikningum barna megi skipta í ákveðin stig. 

Kerschensteiner gaf út bókina Die Entwicklung der Zeichnerischen Begabung árið 1905 

og þar fjallar hann um rannsóknir sínar á barnateikningum. Megin markmið hans var að 

kanna hvernig teikningar barna þróast úr frumstæðu kroti yfir í flóknar þrívíðar myndir. 

Hann skipti teikniferli barna í fjögur stig: 

 

1) Skemastig.  

2) Upphaf línu og formteikningar.  

3) Skuggamynda eða útlínuteikningar án dýptar.  

4) Formrétt myndgerð.57

 

Rhoda Kellog setti nokkru seinna fram kenningar sínar um teikningar barna. Hún gaf út 

bækurnar The Psychology of Children´s  Art,  árið 1967 og Analyzing Childrens Art, árið 

1970 og þar lýsir hún þessum kenningum sínum. Hún leggur áherslu á krot yngstu 

barnanna en hún lýsir fjórum stigum  í myndsköpunarferli barnsins  frá kroti til 

táknmynda. Þau nefnir hún: 

 

                                                 
54 Valborg Sigurðardóttir 1989:17-18 
55 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:89  
56 Valborg Sigurðardóttir 1989:13 
57 Valborg Sigurðardóttir 1989:12 
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1) Staðsetningarstig.  

2) Formmyndunarstig. 

3) Hönnunarstig.  

3) Táknstig.58   

 

Hugmyndafræði Rhoda Kellogg ber þess vott að hún túlkar teikningar barna út frá 

skynheildarsálfræðinni. Hún leitar ekki eftir raunsæi í teikningum barna heldur túlkar út 

frá formi og myndbyggingu, mynstri, hönnun og listrænu formi. Hún leggur áherslu á 

sjálfssprottna viðleitni barna til að skapa og einnig á meðfætt fagurskyn. Hún hafnar 

alfarið því að farið sé eftir fyrirmyndum, að notuð séu skapalón eða litabækur og hvetur 

frekar til frjálsra skapandi starfa í leikskólum.59  

Hafa ber í huga að engin tvö börn eru eins og getur t.d. umhverfi haft áhrif á þroska þeirra 

en samkvæmt stigkenningum er gengið út frá því að öll börn gangi í gegnum sömu 

þroskastigin, og að hægt sé að tengja þau aldri og þroska, ákveðin einkenni séu á hverju 

stigi en merkjanlegur munur sé á milli stiga.60  

Hér verður fjallað um hugmyndafræði Lowenfeld og Brittain um myndsköpun barna enda 

hefur hún lengi verið þekkt en þó hafa margir aðrir fræðimenn komið fram með nýrri 

hugmyndir á þessu sviði, td. Kindler og Darras.  

Lowenfeld og Brittain greina myndsköpunarferli barna í sex þroskaskeið:  

 

1) Krotskeið (18 mán. til 4 ára), upphaf sjálfstjáningar. 

2) Forskemaskeið ( 4 ára til 7 ára), fyrstu tilraunir til táknmyndunar. 

3) Skemaskeið (7 ára til 9 ára), myndun formhugtaka. 

4) Raunsæisskeið (9 ára til 12 ára ), upphaf raunsæis. 

5) Skeið gervi-natúralisma ( 12 ára til 14 ára), aldur rökhyggju. 

6) Gelgjuskeið ( 14 ára til 17 ára ), tímabil sjálfsákvarðana. Um 14-17- ára aldur er 

myndsköpun orðin meðvituð athöfn en hjá ungum börnum er hún fyrst og fremst 

ómeðvituð sjálfstjáning.61

                                                 
58 Valborg Sigurðardóttir 1989:14 og 61 
59 Valborg Sigurðardóttir 1989:58 
60 Aldís Guðmundsdóttir og Pind 1988:311 
61 Valborg Sigurðardóttir 1989:19-20 
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Í þessari ritgerð verður aðeins lögð áhersla á krotskeiðið, vegna þess að það fellur inn í 

það aldursskeið barna  sem ritgerð þessi fjallar um. 

 

Krotskeið: 18 mánaða til 4 ára börn, upphaf sjálfstjáningar 

Þegar talað er um krot þá er átt við að skriffæri er hreyft yfir flöt þannig að fram komi 

sýnilegir drættir. Ef barn sem er um 18 mánaða gamalt fær tækifæri til, þá fer það að 

krota en til þess að geta krotað þá þarf barnið að geta bæði haldið blaðinu kyrru og stýrt 

skriffærinu, en til þess þarf barnið að hafa náð ákveðinni vöðva- og handastjórn. Þetta er 

mikilvægt skref í þroska og ákveðinn sigur fyrir barnið. Barnið sér fjótt að það er 

samhengi á milli handahreyfinganna og þess sem birtist á blaðinu. Gott er að fullorðinn 

aðili hrósi og veiti verknaðinum athygli. Það, ásamt þeirri merku uppgötvun að barnið 

hafi sjálft framkallað verkið sem birtist, verður barninu hvatning til að halda áfram að 

krota. Nú fer barnið að krota af því að það vill sjálft  framkalla strikin á blaðið. Þessi 

merkilega upplifun að skapa eitthvað alveg sjálft, eykur án efa sjálfstraust og styrkir 

sjálfsvitund barnsins.62 Krotskeiðið stendur misjafnlega lengi yfir en nær yfirleitt fram á 

fjórða ár. Krotið þróast smám saman úr handahófskenndum strikum og punktum yfir í  

táknmyndir. Lowenfeld og Brittain greina þróun krotsins í þrjú stig: 

 

1) Handahófskrot. 

2) Krot sem barnið hefur stjórn á. 

3) Krot sem barnið gefur nafn.  

 

Hér á eftir verður fjallað aðeins nánar um þessi þrjú stig. 

 

Handahófskrot 

Aðaleinkenni handahófskrots er að það virðist stjórnlaust og engu er líkara en tilviljun ein 

ráði því hvernig strik og punktar lenda á blaðinu. Barnið beitir grófhreyfingum frá öxl og 

olnboga við verkið, sveiflar oft handlegg til og frá og beitir ekki fingrum eða únlið til að 

stjórna skriffærinu. Það er eðlilegt miðað við almennan þroska, því barn á þessum aldri 

                                                 
62 Valborg Sigurðardóttir 1989:20-21 
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hefur ekki náð stjórn á fingerðum vöðvum sínum.63 Barnið er oft klaufalegt við að halda á 

skriffærinu og beitir einnig gjarnan þeirri aðferð að halda á því í lófanum. Á þessu stigi er 

barnið ekki að teikna eitthvað úr umhverfi sínu. Fullorðnum þykir oft ekki mikið til verka 

barnanna koma á þessu stigi, en mikilvægt er að þeir veiti þeim þó verðskuldaða athygli, 

því nauðsynlegt er fyrir barnið að finna að þessi tjáningarleið sé viðurkennd og einhvers 

virði svo vert sé að halda henni áfram. Talið er að öll börn geti og kunni að krota á 

þessum aldri og telja Lowenfeld og Brittain að krot sé afar eðlilegur þáttur í öllum þroska 

barna.64  

 

Krot sem barnið hefur sjórn á 

Aðaleinkenni krots sem barnið hefur stjórn á er að þá uppgötvar barnið smám saman að 

það getur stjórnað hreyfingum sínum og þá um leið stjórnað því sem gerist á blaðinu. 

Líkamlegur þroski barnsins gerir því kleift að samhæfa sjón og hreyfingu handar. Þetta er 

stórt skref og barnið nýtur sín vel við verkið. Barnið hættir að hafa litinn í lófa og fer að 

nota fingurna og  únliðinn.65  

 

Krot sem barnið gefur nafn 

Aðaleinkenni þessa stigs eru að nú fer barnið smámsaman að tengja krotið við umhverfi 

sitt og gefur því nafn, barnið bendir á krot og segir t.d ,,þetta er mamma” eða ,,hér er  

húsið mitt.” Hugsun barnsins hefur þróast. Áður  hugsaði það aðeins um hreyfingu 

handarinnar og skriffærisins en nú notar það ímyndunaraflið og fyrirmyndir úr 

umhverfinu í ríkari mæli. Þetta er heilmikil þróun og hinir fullorðnu ættu að hafa í huga 

að vera ekki að reyna að túlka myndir barnanna, ekki neyða þau til að segja hvað er á 

myndinni. Slíkt getur haft neikvæð áhrif  og jafnvel dregið úr sköpunargleði barnsins. 

Merking myndarinnar getur verið allt önnur í huga barnsins heldur en það sem fyrir augu 

okkar ber á blaðinu.66  

 

                                                 
63 Valborg Sigurðardóttir 1989:21-22 
64 Lowenfeld og Brittan 1982:175 
65 Valborg Sigurðardóttir 1989:22 
66 Valborg Sigurðardóttir 1989:23-24 
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Lowenfeld og Brittain telja að krotið sjálft eða verkið sem úr því verður sé ekki 

mikilvægast fyrir barnið, heldur sú sameiginlega gleði og hrifning sem barnið getur 

upplifað með þeim fullorðnu í þessum aðstæðum og þau viðbrögð sem það fær.67 Það er 

því mikilvægt að þeir fullorðnu séu meðvitaðir um að veita verkum barna verðskuldaða 

athygli, láta börnin finna að það sem þau hafa skapað sé merkilegt og einhvers virði. 

Lowenfeld og Brittain telja að krot barna endurspegli allan almennan þroska þeirra og því 

sé hægt að nota það sem vísbendingu um hvort um þroskafrávik sé að ræða. T.d. ef sjö 

ára barn er enn á fyrsta stigi og sýnir enga framvör, þá gæti það verið vísbending um að 

eitthvað sé að. En varlega þarf að fara í þessum málum, því að börn þroskast mishratt og 

engir tveir eru eins. Einnig geta hinir fullorðnu auðveldlega lesið eitthvað annað út úr 

kroti barnanna en raunverulega er til staðar. 

Rhoda Kellogg rannsakaði börn á aldrinum 2-5 ára og sýndi kroti ungra barna 

sérstakan áhuga. Rannsóknir hennar beindust mest að þeim línum, deplum, formum og  

mynstrum sem finna má í teikningum barna.68 Talið hefur verið að hreyfinautn sé 

aðalaflvaki þess að börn kroti. Kellogg bendir á að það geti alveg eins verið sjónræn 

nautn. Hún rökstyður það m.a. með því að ef skriffæri hættir að gefa sýnilegan árangur þá 

hætti barnið fljótlega að krota.69  

Það getur bæði verið gaman og fróðlegt að skoða teikningar barna. Það er gaman 

að sjá þau leysa ýmis erfið verkefni eins og að teikna í tvívídd eða þrívídd, að teikna hluti 

frá ákveðnu sjónarhorni, kljást við stærðarhlutföll og ná tökum á því að teikna eitthvað 

ákveðið í fyrsta sinn. Einnig er gaman að sjá þróun hjá barni í teikningum þess og bera 

saman einstaklinga, t.d. eftir aldri eða uppruna.  Það getur líka verið forvitnilegt að ræða 

við þau um myndir þeirra og þau geta endalaust komið fólki á óvart með svörum sínum 

og óþrjótandi hugmyndaflugi. Það flug sem börn geta farið á í samræðum sínum við 

fullorðna um myndir eða önnur verk sem þau búa til og sú gleði sem af því hlýst, sýnir 

glögglega hversu miklu máli viðbrögð fullorðinna við þessum verkum þeirra skipta, rétt 

eins og Lowenfeld og Brittain leggja áherslu á í sínum kenningum.   

 

                                                 
67 Valborg Sigurðardóttir 1989:25 
68 Valborg Sigurðardóttir 1989:57-58 
69 Valborg Sigurðardóttir 1989:60 
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3.3. Skynjun og skynfæri 
 
Fyrstu árin nota börn fyrst og fremst skynfæri sín og hreyfingar til að skynja, skoða og 

skilja umhverfi sitt.70 Helstu skynfæri barna eru augu, eyru, munnur, fingur og nef. Með 

skynfærum sínum geta þau m.a. snert, séð, heyrt, smakkað á og fundið lykt. Börn á 

aldrinum 2-6 ára byggja niðurstöður sínar ekki á rökrænum ályktunum heldur á því sem 

þau skynja, sjá og heyra. Mjög ung börn sýna til dæmis mestan áhuga á mannsandlitum 

en einnig líka á einföldum mynstrum og sterkum litum. Talað er um að börn á aldrinum 

2-6 ára séu stödd á forstigi rökhugsunar.71 Það má því draga þá ályktun að mikilvægt sé 

að gefa börnum tækifæri á að örva skynfæri sín.  Hægt er að fara margar leiðir í því að 

leyfa ungum börnum að njóta þess að snerta og upplifa efniviðinn sem þau skapa úr og 

þeim finnst sérlega spennandi ef þau fá efni sem þau eru ekki vön að vinna með á þennan 

hátt, eins og til dæmis með því að hella hveiti á borð eða gólf og leyfa þeim að búa til 

hvað sem þeim dettur í hug. Eða með því að hræra búðing og leyfa þeim að klína með 

fingrunum á blöð og þá er líka hægt að smakka á efniviðinum og nota þá mörg skynfæri í 

einu. 

Loris Malaguzzi aðal stofnandi hugmyndafræðinnar Reggio Emila telur að 

sköpunargáfan sé ekki bara eitthvað sem við fæðumst með, heldur þurfi að vinna með 

hana og örva hana.72 Sköpunargáfuna öðlumst við með því að athuga heiminn með öllum 

skilningarvitum okkar. Börn þurfi að stoppa, hugsa, kanna, rannsaka, leita svara og 

upplifa á sem fjölbreyttastan hátt til að verða skapandi og gagnrýnir einstaklingar.73 Talið 

er að öll börn þroskist í stórum dráttum á sama hátt. Barnið byrjar á að ná stjórn á 

sjónvöðvum sínum og höfuðhreyfingum. Það nær síðan stjórn á höndum og að lokum á 

fótum sínum. Allt eru þetta mikilvægir sigrar fyrir barnið og það eyðir miklum tíma og 

orku í að ná valdi á nýrri kunnáttu. 74 Það er stórt skref þegar barn nær að grýpa og snerta 

hluti sem það hefur séð því þá hefur það náð tökum á samhæfingu augna og handa. Sú 

samhæfing er lykilatriði margra athafna. T.d. að teikna og skrifa. 75

 
                                                 
70 Valborg Sigurðardóttir 1989:27 
71 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:32 og Stewart 2000:141 
72 Edwards ofl. 1998:10 
73 Berglind Káradóttir 1995:5 
74 Stewart 2000:123 
75 Stewart 2000:126 
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Eitt af mikilvægustu skynfærum okkar er sjónskynið. Til þess að barn nái að átta 

sig á einhverjum ákveðnum hlut þá þarf bæði sjón og skilningur að fá  alla þá örvun sem 

unnt er að veita. Skynjun tengir hluti saman og geta barns til að varðveita mynd í huga 

sínum fer eftir getunni til að tengja hlut við fyrri reynslu. Allt hugsandi fólk sem og  

heimspekingar og listamenn, hafa glímt við þá gátu hvort hlutir séu í raun það sem þeir 

virðast vera. Ung börn glíma einnig við þessa ráðgátu. Þegar barn sér eitthvað nýtt þá er 

mikilvægt að hinn fullorðni leyfi barninu að túlka upplifun sína á sem frjálsastan hátt og 

sé ekki að grípa inn í með eigin útskýringar, á eigin forsendum. Markviss sjónþjálfun 

getur einnig komið í veg fyrir að barnið verði sljór viðtakandi, hún getur einnig aukið 

líkur á að hugsanir barnsins verði hugmyndaríkar og skapandi .76 Malaguzzi leggur 

áherslu á sjónskynið, hann talar um að augað sjái það sem höndin geri og tengi það við þá 

heild sem heilahvelin mynda. Vinstra heilahvelið tekur á móti orðagreiningunni og það 

hægra tekur á móti myndskynjuninni.77 Eitt aðalmarkmiðið í hugmyndafræðinni sem 

kennd er við borgina Reggio Emilia er að hvetja börn til að nota öll skilningarvit sín eða 

málin sín hundrað eins og talað er um þar, vegna þess að með því er verið að virkja 

skapandi, sjálfstæða og frumlega hugsun barnanna. Þeir telja sjónrænt uppeldi afar 

mikilvægt, sérstaklega því það hvetur til skapandi hugsunar. Þar er einnig lögð áhersla á 

lifandi umræður og ýmislegt fleira sem ýtir undir sjálfstæði og frelsi einstaklingsins. 

Talið er að með alhliða þjálfun skynjunar og tilfinninga aukist sjálfstraust og trú barnsins 

á eigin getu og ágæti. Það er að margra áliti eitt mikilvægasta veganesti sem hægt er að 

veita börnum til að taka með sér út í lífið. 

 Talað er um að heilinn sé bæði aðskilið og tengt líffæri sem líkja megi við 

sinfóníuhljómsveit og ef eitt hljóðfæri er falskt hljómar samspil sinfóníunnar ekki vel. 

Hugur barna er sérstaklega viðkvæmur og barnið byggir á allri reynslu sinni sem það 

tekur með sér út í lífið.78 Það þarf því m.a. að bregðast skjótt við ef  fullorðinn 

einstaklingur verður var við að eitthvað ami að hjá barni. Og einnig ber að hafa í huga að 

vandasamt er að annast börn og að allar gjörðir okkar geta skipt miklu máli, hvort sem 

við erum foreldrar eða starfsfólk á leikskólum. Fræðimaðurinn John Dewey trúði því að 

maðurinn væri rannsakandi og leitandi vera. Malaguzzi hafði líka vissa sýn á eðli 

                                                 
76 Börn hafa hundrað mál 1988:8 
77 Börn hafa hundrað mál 1988:14 
78 Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 
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mannsins og hann taldi að það væri í eðli mannsins að rannsaka, að það væri eðli heilans 

að láta hugsanir spyrja spurninga, leita svara, rannsaka og finna niðurstöðu.79 Í næsta 

kafla verður fjallað nánar um hugmyndafræði Reggio Emilia, en Malaguzzi er einn aðal 

hugmyndasmiður þeirrar stefnu. 

 

4. Reggio Emilia 
 
Reggio er ekki eiginleg kenning eða stefna, heldur leikskólastarf sem hefur verið að 

þróast í um 60 ár og heldur vonandi áfram að þróast.80 Þessi hugmyndafræði hefur heillað 

fólk víða um heim og er starfað eftir henni víðsvegar í heiminum.81 Þetta hófst allt árið 

1945 í lok seinni heimstyrjaldar þegar nokkrar mæður í borginni Reggio Emilia á norður 

Ítalíu tóku sig saman og ákváðu að byggja leikskóla, alveg sjálfar og úr nánast engu.82 

Mæðurnar vildu skapa börnum sínum betri heim, heim frelsis á stríðstímum. Það er því 

ekki að undra að lýðræði varð sterkur þáttur í hugmyndafræðinni. Mæðurnar töldu ekki 

nægja að reisa hús heldur vildu þær einnig vekja von um frelsi og ala á hugmyndum um 

lýðræði. 83 Lýðræði í Reggio Emila fjallar um rétt einstaklingsins til að vera sérstakur eða 

einstakur. Hver einstaklingur er þó hluti af sameiginlega kerfi, hvort sem það er 

skólakerfi eða samfélagið í heild. Hvert þessara kerfa er síðan tengt öðrum kerfum.84 Þó 

einblínt sé á einstaklinginn þá verða öll kerfin að virka saman, svo allt gangi upp. Eins og 

hefur komið fram áður þá er þessi hugmyndafræði frekar lífsýn eða leikskólauppeldi í 

anda Reggio Emilia, en ákveðin uppeldisstefna.  Hún fjallar um viðhorf og jákvæða sýn á 

börn, nám og um rétt og hæfileika einstaklingsins. Það mætti einnig kalla Reggio lifandi 

hugmyndafræði, því eitt af því sem  áhersla er lögð á, er að aðlaga hugmyndir hennar að 

því umhverfi eða landi sem á að nota hana í hverju sinni. Það er t.d. margt ólíkt í 

menningu Ítala og Íslendinga. 85  

                                                 
79 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:28 
80 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:8 
81 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:8 og 12 
82 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:9 
83 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:9 
84 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:29 
85 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17-18 
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Eins og áður hefur komið fram þá var sálfræðingurinn og kennarinn Loris 

Malaguzzi aðalfrumkvöðullinn og hugmyndasmiðurinn að  leikskólastarfinu í Reggio. 

Hann lagði mikla áherslu á að vera móttækilegur fyrir nýjum hugmyndum og vildi t.d. 

ekki skrifa bækur um aðferðir sínar í leikskólauppeldið, því þá væri hætta á að hún 

staðnaði.86 Hann taldi að uppeldisfræði væri þannig að þau ættu að taka sífelldum 

breytingum. Þau ættu að geta fylgt breytingum samfélagsins og heimsins, ekki vera 

niðurnjörfuð og stíf.87 Það sem mörgum finnst einna mest heillandi við Reggio 

hugmyndafræðina er að þetta er ekki niðurnjörfuð uppskrift að góðu uppeldi heldur er 

þetta mannauðsstefna þar sem barnið sjálft og þarfir þess er hafðar að leiðarljósi.88  

Í ljóði eftir Malaguzzi kemur þessi fræga setning fram ,,börn hafa hundrað mál en 

frá þeim eru tekin níutíu og níu.”  Þetta hafa orðið einkunnarorð hugmyndafræðinnar.89 

Með þessari setningu er í grófum dráttum átt við að börnin eru hvött  til að kanna 

umhverfi sitt  með öllum skynfærum sínum og tjá sig í gegnum sín mörgu mál t.d.með 

orðum, hreyfingu, teikningum ofl. 90 Samkvæmt Reggio ætti meginmarkmið í uppeldi að 

vera að hvetja börn til að nota öll skilningarvit sín, málin hundrað og einnig ætti að vinna 

í því að virkja skapandi hugsun barnanna.91

Malaguzzi var ósammála vestrænu skólakerfi því hann vildi upphefja tilfinningar 

og líkama barnanna í stað kerfishugsunar og rökhyggju eins og gert er víða í vestrænu 

skólakerfi.92 Eitt af því mikilvægasta sem Reggio hefur sýnt fram á er að börn hafa mun 

meiri getu og þekkingu en áður var haldið. Það sést best á samtölum og hugsunum sem 

hafa verið skráð niður í Reggiomiðuðum leikskólum. Eins kemur þetta vel fram  í 

myndverkum barnanna sem sýna óvenju mikla dýpt og skilning. 93

Sjónrænt uppeldi er afar stór þáttur í hugmyndafræði Reggio m.a. vegna þess að 

það er  andstæða þess að börnin séu aðeins viðtakendur. Sjónrænt uppeldi hvetur til 

skapandi og virkrar hugsunar. Malaguzzi vill opna leiðina til þekkingar, hann vill að hún 

sé spennandi leið sem barnið tekur sjálft virkan þátt í. Börnin ættu að fá tækifæri til að 

                                                 
86 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:12 og Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 
87 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:21 
88 Berglind Káradóttir ofl. 1995:1 
89 börn hafa hundrað mál 1988:5 
90 Edwards ofl. 1998:7 
91 Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 
92 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17 og Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 
93 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:7 og Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 og Börn hafa hundrað mál 1988:5 
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þróa gagnrýna hugsun sína m.a. með því að láta þau fá verkefni þar sem þau æfa sig í að 

tjá sig með einhverjum af málunum sínum hundrað. Börnin þurfa að fá að skilgreina og 

skoða hlutina frá öllum hliðum, ræða málin, ígrunda og taka afstöðu. Þekking sem þau 

öðlast með því að finna sjálf út úr hlutunum, eykur trú þeirra á eigin getu.94

 

Í Reggio er talað um að kennararnir séu þrír: 

 

1) Umhverfið 

2) Börnin sjálf 

3) Kennarar 

 

Þessum hugmyndum svipar til kenninga Montessori sem segir að uppeldisfræði megi 

skipta í umhverfi barnsins og kennara þess.95 Enda talaði Malaguzzi alltaf um Mariu 

Montessori sem móður Reggio nálgunarinnar. Af þessu mætti ráða að umhverfi barna sé 

afar mikilvægt. Þetta þyrfti t.d. að hafa í huga þegar leikskólar eru hannaðir en eitt af því 

sem einkennir Reggio er sú virðing sem borin er fyrir hugmyndum og verkum barnanna. 

Börnin eiga að taka sem mestan þátt í að skipuleggja sjálf verkefni sín og starf.96 Í Reggio 

er litið á menntun sem rannsókn. Barnið fær tækifæri til að nota rannsóknaraðferðir í 

námi sínu. Það fær að nálgast verkefni sín á fjölbreyttan hátt, nota fjölbreyttan efnivið og 

tækni við að rannsaka og fær tækifæri til að setja fram tilgátur og hugmyndir. Það leitar 

síðan að niðurstöðu og túlkar hana á eigin forsendum.97 Kennarinn í Reggio þarf að 

hlusta á barnið og taka eftir því hvaða stefnu það tekur þegar það tileinkar sér þekkingu. 

Síðan þarf hann að reyna að styðja það í því að taka þessa stefnu. Carlina Rinaldi talar um 

að gott sé að leggja meiri áherslu á að kennarar hlusti meira en tali og að þeir kunni að 

gefa börnum þann tíma sem þau þurfa.98 Sænskur leikskólakennari, Kennedy, hefur 

starfað lengi eftir hugmyndum Reggio og gefið út bókina Glasfogler í molnen,99 en hann 

telur að kennarinn verði að passa að grípa ekki inn í tilgátur barnanna því að það geti 

                                                 
94 Berglind Káradóttir ofl. 1995:4 
95 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:17 
96 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:25 
97 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:24 
98 Rinaldi 1998:115 
99 Kennedy 1999:72 
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skemmt fyrir börnunum. Hann álítur að kennarinn eigi frekar að prófa og rannsaka 

tilgátur barnanna með þeim.100Í samskiptum nemenda og kennara mætast hugmyndir og 

áhugi beggja aðila. Frekar er horft á verkið sjálft en afköst barnsins eða bóklega þekkingu 

þess. Þessir kennsluhættir líkjast hugmyndum Johns Dewey.101 Malaguzzi talar um að 

börn eigi rétt á að vera viðurkennd sem virkir þátttakendur í samfélaginu og að þau eigi 

rétt á félagslegum og lagalegum réttindum. Þau eigi einnig rétt á að skapa eigin menningu 

og fá að vera virkir þátttakendur í að skapa eigin sjálfsmynd, öðlast sjálfstæði og hæfni. 

Þetta gera þau í samskiptum við önnur börn og fullorðna og í gegnum hugmyndir og 

hluti. 102      

Í Reggio  er lögð áhersla á gott og öflugt foreldrasamstarf. Þátttaka og áhrif 

foreldra er talin mikilvæg fyrir leikskólastarfið.103 Enda eru það foreldrarnir sem eiga 

börnin og bera á þeim frumábyrgð, eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla.  Þar  

kemur einnig fram að leikskólakennara beri að gera uppeldisfræðilegar athuganir og 

skráningar á atferli barna.104 Uppeldisfræðileg skráning er aðferð sem er mikið notuð í 

Reggio miðuðum leikskólum. Hún er m.a. góð leið til að gera athuganir á því hvernig 

börn læra, hvernig þau hegða sér og hvernig þeim líður. Uppeldisfræðileg skráning er 

ekki atferlisathugun heldur aðferð til gagnaöflunnar. Hún er sérstaklega gott tæki til að 

sýna okkur hvað er að gerast í leikskólanum.105 Hún er einnig gott tæki fyrir starfsmenn 

leikskólans til að skoða starf sitt og í raun allt starf leikskólans. Hægt er að gera 

uppeldifræðilega skráningu með því að: 

 

1) Taka upp á segulbanstæki. 

2) Taka ljósmyndir.  

3) Nota myndbandsupptökuvél. 

4) Teikna eða skrifa niður það sem börnin segja eða gera.106

 

                                                 
100 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:28 
101 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:21 
102 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:30  
103 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:31  
104 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14 
105 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:34-35 
106 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:38 
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Ekki er allt sem börnin segja eða gera skráð, heldur er valinn ákveðinn vettvangur eða 

aðstæður og skráð niður í ákveðinn tíma t.d. tvö börn að leika sér. Einnig er hægt að velja 

eitt barn til að fylgjast með. Nauðsynlegt er að skráningin sé eðlilegur hluti af 

leikskólastarfinu svo hún sé marktæk.107

Í Reggio er ekki notuð hefðbundin námskrá heldur er talað um fljótandi námskrá 

(emergent curriculum). Í stað þess að setja fram fyrifram ákveðin markmið þá setja 

kennarar fram tilgátur um hvað geti gerst. Þeir skipuleggja starfið með sveigjanleika að 

leiðarljósi svo að áhugi og óútreiknanlegar þarfir barnanna komist fyrir í daglegu 

skipulagi. Sú sterka sýn er höfð að leiðarljósi að barnið sé sterkt, áhrifamikið, 

hæfileikaríkt og forvitið. Kennarinn er meira hlustandi en fræðari, hann á frekar að hjálpa 

börnunum að spyrja spurninga en að svara þeim sjálfur.108 Í starfi með börnunum eru 

notaðar opnar spurningar eins og hvað, hvernig og hversvegna. Það er gert til að hvetja 

börnin til að leita sjálf svara.109  

Reggio leikskólauppeldið er ekki fullkomin hugmyndafræði frekar en önnur. Þar 

er að finna svipuð vandamál og annarsstaðar í leikskólaheiminum, s.s. fjárhagsvanda, 

skort á húsnæði, skilningsleysi yfirvalda og hið algenga vandamál sem er tímaskortur í 

daglegu skipulagi. Það hafa ekki heyrst háværar raddir sem hafa gagnrýnt 

hugmyndafræðina sjálfa, en helst hafa heyrst raddir á borð við þær að Reggio sé 

tískufyrirbæri, sé of frjálsleg, of óskipulögð og sóðaleg. Ég tel þetta þó ekki beinar 

kvartanir á hugmyndafræðina, frekar á ákveðna leikskóla eða persónulegar skoðanir. Í 

Reggio er lögð áhersla á að sérhver leikskóli aðlagi hugmyndafræðina að umhverfi sínu 

og að sínu landi. Þetta ætti að gera það að verkum að ekki verði allir leikskólar sem 

aðhyllast Reggio eins. Í næsta kafla verður farið nánar í hugmyndafræði Reggio Emilia 

og myndsköpun barna, enda gengur hugmyndafræðin mikið út á sköpun af ýmsu tagi. 

 

 

 

 

                                                 
107 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:39 
108 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:45 
109 Berglind Káradóttir ofl. 1995:8 
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4.1. Reggio Emilia og myndsköpun 
 
Mikil áhersla er lögð á listsköpun og samtöl í leikskólum sem vinna í anda Reggio 

Emilia. Markmiðið með listsköpuninni er ekki að búa til listamenn heldur að gefa 

börnunum tækifæri á að skapa og tjá sig á sem fjölbreyttastan hátt.110 Ákveðið svæði, 

vinnustofa,  er til staðar í leikskólunum sem er eingöngu ætluð til listsköpunar. Áhersla er 

lögð á að börnin fái þar tækifæri til að kynnast fjölbreyttum efnivið og margskonar 

tækni.111 Malaguzzi vildi meina að í listsköpuninni fælist mikið nám. Listgreinar eru 

notaðar sem kennslutæki og eru skynfærin þjálfuð markvisst með margskonar sköpun. 

Þjálfun sjónskynjunarinnar er m.a. góð vegna þess að hún leiðir til skapandi hugsunar og 

getur komið í veg fyrir þröngsýni. Að teikna þjálfar auga, athyglisgáfu, ímyndunarafl og 

hugmyndaflug. Tilsögn er ekki aðalatriðið heldur að uppeldið fari fram í skapandi, sem er 

í anda Platons en hann taldi að listin væri grundvöllur allrar menntunar. Hann taldi að ala 

ætti börn upp í list. 112 Í Reggio er lögð áhersla á ferlið frekar en afurðina, bæði í námi og 

verkum. T.d. er áhersla á það sem gerist þegar barnið málar myndina, frekar en á 

myndina sjálfa.113 Gott er að nota skráningar, taka myndir eða skrifa niður allt sem gerist 

þegar barn málar, því það er hægt að læra mikið af því, bæði til að skoða hvernig barn 

lærir og einnig til að komast því hvernig barninu líður. Listmeðferðarfræðingurinn Íris 

Ingvarsdóttir telur að innsæi ungra barna geti verið mjög næmt og jafnvel mjög ung börn 

geti gert sér grein fyrir aðstæðum sínum. Hún heldur að verk barna geti oft endurspeglað 

það sem þau eru að reyna að skilja í lífi sínu og það sem þau eru að reyna að ná tökum á. 

Manninum er eðlislægt að tjá sig. Tjáningarformin eru nokkur en mest notum við 

talmálið til að tjá okkur. Myndsköpun er eitt af tjáningarformunum og hana er oft hægt að 

nota til að hjálpa börnum að að nálgast tilfinningar sínar t.d. eftir áföll.114

Í Reggio starfi er unnið með eitt þema í einu. Þá er eitthvað ákveðið tekið fyrir t.d. 

risaeðlur. Síðan er viðfangsefnið skoðað ofan í kjölinn. Frá mörgum sjónarhornum og 

með mörgum ólíkum aðferðum er reynt  að nota öll skilningarvit barnanna til að dýpka 

                                                 
110 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:19 
111 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:19 
112 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:20 
113 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:50 
114 Berghildur Erla Bernharðsdóttir 2002:30 
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vitneskjuna um viðfangsefnið .115 Til dæmis gæti þemað verið risaeðlur. Þá er byrjað á að 

ræða viðfangsefnið vel. Umræður fara fram í fámennum hóp og spurningar, vangaveltur 

og hugmyndir barnanna fá gott rými. Börnin fá að vera með í ákvörðunum og að velja 

viðfangsefnið. Börnin teikna saman við borð og ræða saman, hjálpast að og  deila því 

sem þau vita um risaeðlur. Börnin gera skemmtilegar uppgötvanir eins og til dæmis þær 

að risaeðlur hafa fjóra fætur. Mótaðar eru risaeðlur úr leir, farið á bókasafn og skoðaðar 

bækur um risaeðlur, teiknað og málað með ýmsum efnivið og verkfærum eins og 

vatnslitum.  Risaeðla er kannski byggð í þrívídd úr plastkössum og ýmsu öðru dóti. 

Börnin kljást við það að teikna risaeðlu í raunstærð, mæla og mála og að lokum stendur 

þriggja metra há risaeðla í raunstærð utaná vegg skólans og allir eru afar stoltir og 

ánægðir. Umræður og skráningar eru stór þáttur í ferlinu. Þessi aðferð á að skila miklum 

árangri auk þess að vera skemmtileg og fræðandi. 116

 

4.2 Yngri börnin í leikskólanum 
 
Hugmyndafræði Reggio Emilia gengur út frá því að barnið sé  hæfileikaríkur 

einstaklingur sem geti leyst ný og erfið verkefni. Þetta er í mótsögn við hið gamla viðhorf 

að leikskólinn sé lítill skóli fyrir lítil börn sem geta lítið.117  

Í sýningaskránni Börn hafa hundrað mál eru tvær sannar dæmisögur sem áttu sér 

stað á leikskólum í borginni Reggio Emilia. Sú fyrri segir frá fyrstu kynnum rúmlega eins 

árs telpu af málningu og trönum. Hún fékk gulan og bláan lit og byrjaði ófeimin að mála, 

fyrst með bláum og síðan með gulum. En allt í einu lentu blái og guli litirnir saman og úr 

varð grænn. Þegar telpan uppgötvaði að hún bjó sjálf til nýjan lit þá hoppaði hún um og 

tjáði gleði sína með þeim fáu orðum og ýmsum hljóðum sem hún kunni. Telpan hreinlega 

iðaði af gleði og hélt einbeitingu sinni við verkið og hélt áfram að skapa.  Hin sagan segir 

frá því er kennari fór inn á deild þar sem yngstu börnin voru aðeins fjögurra mánaða. Hún 

hafði fryst liti í ísmola og setti þá í glæra skál með vatni. Hún lýsti síðan á skálina með 

vasaljósi. Litirnir bráðnuðu í vatninu og bjuggu til einkennilegar litaslæður sem virtust 

                                                 
115 Berglind Káradóttir ofl. 1995:1 
116 Rankin 1998:218, 219, 223, 233-234 
117 Berglind Káradóttir ofl. 1995:18 
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vekja hrifningu barnanna sem fylgdust með. Þegar kennarinn fór svo út með skálina fóru 

börnin að gráta og má því draga þá ályktun að börnin hafi skynjað verknaðinn sem 

vellíðan eða eitthvað heillandi og jákvætt.118

Af þessum sögum má læra það að börn eru aldrei of ung fyrir skapandi starf. 

Hindrunin liggur ef til vill frekar í hugmyndaflugi okkar hinna fullorðnu til að finna 

lausnir sem henta ungum börnum. Ung börn geta svo margt og við verðum að passa að 

yngsta deildin á leikskólunum verði ekki einhverskonar biðstofa þar sem beðið er eftir að 

komast á eldri deild. Leikskólinn á ekki að vera biðstofa fyrir grunnskóla, þar sem beðið 

er eftir því að komast á betri stað.119 Við verðum að læra að meta ,,núið” og allt sem er að 

gerast núna. Við þurfum að kenna börnunum það að betra er að njóta stundarinnar sem er 

og vera sáttur og hamingjusamur með það sem maður hefur, heldur en til dæmis að láta 

sér leiðast eitthvað.  

Miklar umræður voru á áttunda áratugnum um uppeldi ungra barna og ung börn í 

skólum. Fólk skiptist í tvo andstæða hópa. Annar hópurinn taldi nauðsynlegt að vernda 

barnæskuna og leyfa barninu að vera barn, hinn hópurinn taldi nauðsynlegt að flýta fyrir 

þroska barnsins með því að örva vitþroska þess með fjölbreyttum hætti.120 Hægt er að 

velta því fyrir sér af hverju yngstu börnin séu í  leikskólanum, er það til dæmis einungis 

vegna breyttra þjóðfélagsaðstæðna eða er gott fyrir þau að vera í leikskólanum. Græða 

þau á því að vera í leikskólanum á unga aldri eða eru yngri deildir leikskólanna aðeins 

pössun. Sumir telja að ef til vill sé slæmt fyrir mjög ung börn að vera á leikskóla. Ef til 

vill eru yngstu börn leikskólans ekki hluti af vönduðu menntakerfi nútímasamfélags. 

Reyndar er vaxandi viðleitni í íslensku samfélagi til að gera leikskólastigið að hluta af 

öðrum skólastigum og skólabyggingar eru sumar hannaðar með það í huga og er það vel. 

                                                 
118 börn hafa hundrað mál 1988:13 
119 Guðrún Alda Harðardóttir 2001:68 
120 Valborg Sigurðardóttir 1998:130 
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5. Umræður og niðurlag 
 
Eftir að hafa unnið að þessari ritgerð er mér það ljóst að myndsköpun barna hefur verið 

skoðuð af ýmsum fræðimönnum í gegnum tíðina og virðast þeir allir sammála um  að 

myndsköpun sé mikilvæg fyrir öll börn. Þeir benda á margt sem eflist í gegnum 

sköpunina eins og fínhreyfingar, fagurþroski, félagsþroski og góð sjálfsmynd. Það er því 

mikilvægt að börn fái næg tækifæri til myndsköpunar í leikskólanum. Þegar Aðalnámskrá 

leikskóla er skoðuð kemur í ljós að leikskólum landsins ber að sinna sköpunaþörf barna 

og gefa þeim tækifæri, efni og rými til skapandi starfa. Eflaust er misjafnt hversu mikið 

er lagt upp úr þessu og einnig eru aðstæður líka misjafnar eftir skólum. En fræðin eru 

ekki í neinum vafa um mikilvægi sköpunarstarfs í leikskólum og fræðimennirnir 

Lowenfeld og Brittan telja til dæmis að myndsköpun sé mikilvæga fyrir þroska barnsins 

og ánægju þess og þeir vilja að lögð sé áherslu á listsköpun á öllum skólastigum.  

Eitt af því sem að kom mér á óvart við skrifin á þessari ritgerð var hve mikilvægt 

hið svokallaða krotskeið er. Merkilegt er hvað barnið hugsar mikið og hvað margt þróast 

á þessu skeiði. Mikil samhæfing augna og handa á sér stað á þessu skeiði enda er sú 

samhæfing nauðsynleg til að barnið nái að þroskast og komast yfir á næsta teikniskeið 

sem er forskemaskeið. Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að leggja ætti meiri 

áherslu á krotskeið barna, bæði í leikskólum og á heimilum þeirra, því þetta skeið virðist 

vera þó nokkuð vanmetið, sem sést einna helst á því að fullorðnum þykir oft lítið til 

krotteikninga smábarna koma. En það er ekki síður áríðandi fyrir foreldra en 

leikskólakennara að fræðast um krotskeiðið og nauðsyn þess í þroskaferlinu, heldur en þá 

sem vinna á leikskólum.  

Markmið mitt með ritgerð þessari er að varpa ljósi á mikilvægi þess að yngri 

börnin á leikskólanum njóti myndsköpunar. Kenningar Lowenfeld og Brittan um að 

myndsköpun sé órjúfanlegur þáttur í heildarþroska barna, styður mikilvægi hennar. Sama 

er að segja um kenningar Kellog um sjónræna nautn sem ung börn njóta í gegnum 

myndsköpun og allir vita hversu ánægja og gleði skipta miklu máli í lífinu, á hvaða aldri 

sem við erum. Í gegnum myndsköpun styrkist líka sjálfsmynd barna og félagsþroski 

þeirra. Einni má í gegnum tjáningu barna í gegnum myndsköpun komast að því hvernig 

börnunum líður, en það er mikilvægt í leikskólastarfi. 
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Ég tel að hugmyndafræðin sem kennd er við borgina Reggio Emili á Ítalíu eigi 

fullt erindi í leikskólastarfið á Íslandi. Eitt af því sem mér finnst heillandi við þessa 

hugmyndafræði er sú virðing sem er borin fyrir barninu sjálfu. Það er líka gott að þetta er 

ekki niðurnjörfuð stefna heldur frekar  lífsýn og hugmyndir sem leikskólakennarar ættu 

auðvelt með að heimfæra á sitt umhverfi, sinn leikskóla eða land.  Mikil áhersla er á 

myndsköpun í Reggio Emilia og vildi Malaguzzi meina að í henni fælist mikið nám. Þeir 

nota myndsköpun sem tæki til náms og mikið er lagt upp úr því að nota og þjálfa 

skynfærin. Aðaláherslan  er á sköpunarferlið frekar en verkið sjálft en þó er talið 

miklivægt að sýna verkum barnanna virðingu og jákvæða athygli. Í öllu leikskólastarfi 

ætti að líta til leikskólauppeldis í anda Reggio Emilia, þar sem lögð er áhersla á að líta á 

barnið sem sterkan einstakling og bera virðingu fyrir skoðunum þess og verkum þess. 

Eins er lögð áhersla á að börn geta oftast miklu meira en við höldum og þau eiga að vera 

virkir einstaklingar í samfélaginu. Áherslan er fyrst og fremst á að koma fram við börnin 

út frá þeirra forsendum en ekki eingöngu út frá forsendum hinna fullorðnu. Af öllu þessu 

má ljóst vera að myndsköpun yngstu barnanna er þáttur sem þarf að sinna vel, bæði í 

leikskólum og heima fyrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



Heimildaskrá 
 
Aðalnámskrá leikskóla. 1999. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík. 
 
 
Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind. 2005. Almenn sálfræði. Hugur- heili- hátterni. 
Reykjavík, Mál og menning. 
 
Aldís Guðmundsdóttir. 1992. Sálfræði. Vöxtur og þroski. Reykjavík, Mál og menning. 
 
 
Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind. 1988. Sálarfræði. Hugur og þroski. Reykjavík, 
Mál og menning. 
 
 
Barnalög nr.76/2003.. Sótt 17. mars 2007 af 
http://www.althingi.is/lagas/132b/2003076.html  
 
 
Berghildur Erla Bernharðsdóttir. 2002. Margt býr í myndverkum-listmeðferð. Uppeldi. 
15,2:30-33. 
 
 
Berglind Káradóttir, Jenný Borgedóttir, Lilja Kristjánsdóttir, Ólöf Guðmundsdóttir og 
Sigrún Ingimarsdóttir. 1995. Hvað ? Hvernig ? Hvers vegna ?. Þróunarverkefni 
leikskólakennara Marbakka Kópavogi. Leikskólinn Marbakki, Reykjavík. (Óútgefið efni) 
 
 
Börn hafa hundrað mál. 1988. (þýðandi Aðalsteinn Davíðsson). Reykjavík, 
Menntamálaráðuneytið.  
 
 
Edwards, Carolin. George, Forman og Lella Gandini. 1998. Introduction: Background 
and Starting points. The hundred languages of children. (ritstj. Carolyn Edwards, Lella 
Gandini og George Forman), bls. 5-25. London, Ablex publishing. 
 
 
Gombrich, E.H. Saga listarinnar. 1997. Halldór Björn Runólfsson þýddi. Reykjavík, Mál 
og menning. 
 
 
Gæflaug Björnsdóttir. 2001. Örvandi myndlist. Leið til þroska. Akranes, Þýðingar og 
túlkun e.h.f. 
 
 

 34

http://www.althingi.is/lagas/132b/2003076.html


Hrafnhildur Ragnarsdóttir. 1993. Íslenska sálfræðibókin. (ritstj. Hörður Þorgilsson og 
Jakob Smári), bls. 15-62.  Reykjavík, Mál og menning.  
 
 
Kennedy, B. 1999. Glasfogler i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en 
praktikers perspektiv. Stokkhólmur, HLS Förlag. 
 
 
Kellogg, Roda. 1970. Analysing children’s Art . Palo Alto, California, Mayfield Puplising 
Copany. 
 
 
Koster, Joan B. 2005. Growing Artists. Teaching Art to young children. 3. útgáfa 
USA,Thomson Delmar Learning. 
 
 
Leplar, Anna Cynthia, Katrín Briem, Margrét Friðbergsdóttir og Sólveig Helga 
Jónasdóttir. 1995. Myndmennt I. Reykjavík, Námsgagnastofnun. 
 
 
Lowenfeld, Viktor og W.Lambert Brittan. 1982. Creative and Mental Growth. 7. útgáfa. 
New York, macmillan Puplising Company. 
 
 
Rankin,Baji. 1998. Projected Curriculum Constructed Through Documentation-
Progettazione. The hundred languages of children. (ritstj Carolyn Edwards, Lella Gandini 
og George Forman), bls. 215-237. London, Ablex publishing. 
 
 
Rinaldi, Carlina. 1998. Projected Curriculum Constructed Through Documentation-
Progettazione. The hundred languages of children. (ritstj Carolyn Edwards, Lella Gandini 
og George Forman), bls. 115-125. London, Ablex publishing. 
 
 
Sigurður J. Grétarson, Sigrún Aðalbjarnardóttir. 1993. Íslenska sálfræðibókin. (ritstj. 
Hörður Þorgilsson og Jakob Smári), bls. 67-96.  Reykjavík, Mál og menning.  
 
Stewart, Nancy. 2000. Barnið þitt. Sigríður Ásta Árnadóttir og Þorgerður Jörundsdóttir 
þýddu. Reykjavík, Uppeldi ehf. 
 
Valborg Sigurðardóttir.1989. Myndsköpun ungra barna. Reykjavík, 
Menntamálaráðuneytið 

 
 
 
 

 35



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 
rannsókna. 

 
 
 

 
______________________________________ 

Agnes Heiður Magnúsdóttir, höfundur 
 
 
 
 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.Ed.- 
prófs í kennaradeild 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Rósa Kristín Júíusdóttir, leiðsagnakennari 

 
 
 
 
 
 

 36



 
Útdráttur 

 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er myndsköpun yngstu barnanna á leikskólanum. Í byrjun 
er myndsköpun skoðuð út frá upphafinu, hvenær menn byrjuðu að skapa og af hverju. 
Síðan er Námskrá leikskólanna skoðuð út frá myndsköpun en þar kemur í ljós að 
leikskólum á Íslandi ber að leggja rækt við skapandi starf barna. Í rigerðinni kemur fram 
að myndsköpun er afar mikilvæg fyrir börn á öllum aldri, því hún er samofin þroska 
barna og gefur þeim margt s.s. aukið sjálfstraust og ómælda gleði. Sérstaklega er farið 
yfir þroska barnsins og þroskastig skoðuð. Þar kemur fram að fyrstu ár ævinnar eru 
sérstaklega mikilvæg fyrir þroska barnsins og lengi býr að fyrstu gerð. Bernskukeiðinu 
eða aldrinum frá tveggja ára aldri og til sex ára aldurs eru gerð skil sem og áhrifum 
myndsköpunnar á þroska barna. Rætt er um að myndsköpun barna er oft ekki veitt sú 
virðing sem hún á skilið. Komið er inn á barnateikningar og hvað fræðin segja um þær, 
hugmyndafræði Lowenfeld, Brittan og Kellogg eru gerð skil og rætt um mikilvægi fyrsta 
teiknistigs barna, krotstigsins. Skynfæri barnsins eru afar mikilvæg og nota börnin þau 
meðal annars til að kanna og skynja heiminn. Hugmyndafræði Reggio Emilia er skoðuð 
almennt séð og með myndsköpun sérstaklega í huga. Staða yngstu barna leikskólans er 
skoðuð og þá sérstaklega með myndsköpun í huga. Í lokin eru aðalatriði ritgerðarinnar 
dregin saman og rædd. 
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Abstract 
 
The topic of this essay is the art creation of the youngest level of pre-primary school. At 
first I look at art creation from the beginning, when humans started to create and why. 
Then I looked at the National curriculum guide for pre-primary school and found out that 
Icelandic pre-primary schools have an obligation to nurture the creative work of children. 
In the essay I explain how important art creation is for children of any age, for it 
entwined with childrens development and gives the child a great amount of self 
confidence and joy. I also look at the child’s development and its developmental stages. 
In the essay I point out that early childhood is particularly important for the development 
of the child. The early childhood, or the age from 2-6 is discussed, as is the influence of 
art creation on the development of  children. I talk about how art creation doesnt always 
get the respect it deserves. I also look at childrens drawings in light of what scholars say 
about them. I discuss the theories of Lowenfeld, Brittan and Kellogg, and explain the 
importance of childrens first drawing stage. The childs senses are extremly important for 
the child to explore and feel the world. The Reggio Emilia approach is discussed, with art 
creation especially in mind. The position of the youngest children in pre-primary school 
is looked at also with art creation in mind. At the end the main topics of the essay will be 
summarized and discussed. 
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