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Ágrip 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að skoða hvernig börn geta nýtt myndsköpun sem 

tjáskiptatæki. Eftirfarandi rannsóknarspurning var höfð að leiðarljósi við vinnu ritgerðarinnar: 

Hvernig getur myndsköpun nýst sem tjáskiptatæki fyrir börn á einhverfurófi?  Tilgáta okkar 

að svari er: Við teljum að börn allt niður í fjögurra ára aldur geti nýtt sér teikningar til þess að 

tjá tilfinningar sínar. Stuðst var við fræðilegar heimildir og rannsóknir. Einstaklingar á 

einhverfurófinu eiga erfitt með að læra að tjá sig og að eiga félagsleg samskipti. Við teljum að 

myndsköpun skerpi hæfileika á þessum sviðum og geti nýst þessum einstaklingum. 

Við öflun og úrvinnslu gagna voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið 

tókum við eitt viðtal við listmeðferðarfræðing og öfluðum gagna úr skriflegum heimildum.  

Niðurstöður okkar eru þær að börn geti tjáð tilfinningar sínar í gegnum listina ef þeim er gefið 

tækifæri til þess á sínum eigin forsendum.  
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Inngangur 

Frá upphafi náms vorum við ákveðnar í að vinna með börnum og völdum því barna- og 

unglingasvið á þroskaþjálfabraut í Háskóla Íslands. Ástæðan er sú að við höfum mikinn áhuga 

á og reynslu af starfi með börnum á leikskólaaldri. Okkur finnst skipta miklu máli að gripið sé 

inn í strax og grunur um þroskafrávik vaknar. Megin ástæðan fyrir vali okkar á þessu tiltekna 

efni er sú að okkur finnst tjáskipti vera einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar og er mikilvægt 

að átta sig á að til eru fleiri en ein leið til þess að tjá sig. Markmiðið með þessari ritgerð er að 

vekja fólk til umhugsunar á að myndsköpun sé góð leið til tjáskipta og ekki megi vanmeta 

hana.  

Rannsóknarspurningin: Hvernig getur myndsköpun nýst sem tjáskiptatæki fyrir börn á 

einhverfurófi? Tilgáta okkar að svari er: Við teljum að börn allt niður í fjögurra ára aldur geti 

nýtt sér teikningar til þess að tjá tilfinningar sínar. Einstaklingar á einhverfurófinu eiga erfitt 

með að læra að tjá sig og eiga félagsleg samskipti. Við teljum að myndsköpun skerpi 

hæfileika á þessum sviðum og geti nýst þessum einstaklingum. Við öflun og úrvinnslu gagna 

voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið tókum við eitt viðtal við 

listmeðferðarfræðing og öfluðum gagna úr skriflegum heimildum. Stuðst er við fræðilegar 

heimildir og rannsóknir. 

Við fjöllum um myndsköpun sem tjáskiptaleið. Við skoðum myndsköpun út frá þremur 

sjónarhornum, þ.e.a.s. út frá Reggio Emilia leikskólastefnunni, teikniþroskakenningum og 

listmeðferðarfræði. Þessar þrjár aðferðir eru með mismunandi nálganir hvað varðar 

myndsköpun barna en allar varpa þær ljósi á tjáningu barnsins. Við tökum fyrir þrjá 

kennismiði en þeir eru John Dewey, Jean Piaget og Sigmund Freud. Þeir eiga það 

sameiginlegt að tengjast á einhvern hátt börnum og tjáningu þeirra. Í kaflanum þar á eftir 

fjöllum við um listmeðferð og er umfjöllunin byggð á viðtali okkar við listmeðferðarfræðing, 

sem er einnig þroskaþjálfi að mennt. Í þeim kafla ræðum við einnig um einhverfu og 

fjölskyldumiðaða þjónustu. Þar á eftir tökum við fyrir myndsköpun út frá Aðalnámskrá leik- 

og grunnskóla. Í síðasta kaflanum fjöllum við um hreyfiþroska í tengslum við myndsköpun. 
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1. Myndsköpun og ung börn- gildi í uppeldisstarfi 

Hér að neðan fjöllum við um leikskólastefnuna Reggio Emilia og frumkvöðul hennar. 

Uppeldisstarf stefnunnar snýst að miklu leyti um að það sé augað sem sjái og höndin sem 

framkvæmi. Í hugmyndafræði Reggio Emilia er áhersla lögð á túlkun barna í listsköpun og að 

þau tali saman sín á milli og við hinn fullorðna. Ekki er einungis átt við að börnin get i tjáð sig 

með töluðu máli heldur einnig í gegnum myndsköpun. Ástæðan fyrir umfjöllun okkar um 

þessa stefnu eru tengsl hennar við myndsköpun sem tjáskiptaleið. 

Samkvæmt frumkvöðlum teikniþroskakenninganna er krot barna talið vera upphaf allrar 

myndlistar, boðskipta og ritaðrar tjáningar. Ástæðan fyrir umræðu okkar um teikni-

þroskakenningar er sú að þær varpa ljósi á þroska barna eins og hann birtist í teikningum 

þeirra. 

1.1. Malaguzzi og Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi fæddist árið 1920 í borginni Reggio Emilia á Norður Ítalíu. Malaguzzi lést úr 

hjartaáfalli á heimili sínu í Reggio Emilia þann 30. janúar árið 1994. Hann var sálfræðingur 

og kennari að mennt.  

Íbúar Reggio Emilia tóku til við að byggja leikskóla fyrir börnin. Þeim fannst ekki nóg að 

byggja einungis hús heldur einnig von, lýðræði og hugmyndir. Malaguzzi var driffjöður 

verkefnis sem íbúar borgarinnar Reggio Emilia settu á laggirnar. Með árunum fjölgaði 

leikskólunum. Þeir voru reknir af foreldrum nemendanna allt til ársins 1963 en þá tóku 

sveitafélögin við rekstri þeirra. Sama ár tók Malaguzzi við stöðu yfirmanns og gegndi því 

starfi allt til ársins 1985. Leikskólum í Reggio Emilia er skipt í ungbarnaleikskóla og leikskóla 

fyrir eldri börn, þar sem börnunum er skipt á deildir eftir aldri. Þetta er gert vegna þess að 

álitið er að auðveldara sé að ýta undir skapandi starf ef börnin eru á sama aldri á hverri deild 

heldur en ef þau væru öll á ólíkum aldri. Í leikskólunum eru myndlistarstofur sem hafa að 

geyma öll nauðsynlegustu tæki og tól til myndsköpunar. Að auki eru á hverri deild herbergi 

sem eru notuð fyrir annars konar skapandi störf barnanna (Börn hafa hundrað mál, bls. 24). Á 

hverri deild eru tveir kennarar og um það bil 25 börn auk þess sem stundum er þar 

aðstoðarmaður kennara. Kennarar vinna mikið saman og þá aðallega tveir og tveir saman. 

Kennarar kenna sömu deild í þrjú ár en hópurinn skiptir um stofu á hverju ári. Allir 

starfsmenn eru jafnir í leikskólanum og haldinn er fundur einu sinni í viku þar sem starfið er 
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rætt og skipulagt. Einnig fer fram mikil umræða yfir hádegismatnum en hádegismatur að 

ítölskum sið er mjög langur (Guðrún Alda Harðardóttir, bls. 16). 

Malaguzzi var ekki hrifinn af því að skrifa um starfið í Reggio Emilia vegna hræðslu um að 

hugmyndirnar gætu staðnað. En það hefur ekki stoppað marga aðra sem hafa bæði skrifað um 

efnið og tekið viðtöl við Malaguzzi. Sænski sálfræðingurinn Barsotti frétti af starfi 

leikskólanna í  Reggio Emilia og fór til þess að skoða starfið þar. Hann heillaðist svo mikið að 

ári seinna hófst samstarf á milli leikskólafólks í Reggio og Svíþjóð. Hann bjó til myndbandið 

Börn hafa 100 mál en frá þeim eru tekin 99, sem fjallar um starfshætti Reggio Emilia. Í 

Moderna Museet í Stokkhólmi var opnuð sýning árið 1981 á myndverkum þriggja til sex ára 

barna frá dagheimilum í borginni Reggio Emilia. Sýningin bar sama heiti „Börn hafa hundrað 

mál, en frá þeim tekin níutíu og níu“. Eftir að sýningin var sett á laggirnar í Reggio Emilia 

komust Bandaríkjamenn í kynni við starfshættina og sýndu þeim mikinn áhuga. Á Íslandi 

kviknaði einnig mikill áhugi fyrir stefnunni og árið 1985 fór hópur leikskólakennara til Ítalíu 

til þess að kynnast starfsháttum Reggio Emilia betur. Árið 1987 hóf leikskólinn Marbakki í 

Kópavogi starf í anda Reggio. Ári síðar var svo sýningin Börn hafa hundrað mál sett upp á 

Kjarvalstöðum (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, bls. 9-12). Reggio Emilia leikskólar á 

Íslandi og á Ítalíu eru misjafnir að því leytinu að á Ítalíu er mikið af gluggum og speglum í 

leikskólunum, t.d. ofan við borðin og þar sem börnunum er sinnt eru speglar, sem viðgengst 

ekki hér heima (Börn hafa hundrað mál, bls.14). 

Malaguzzi átti það sameiginlegt með John Dewey að þeir gagnrýndu báðir skólakerfið. 

Malaguzzi gagnrýndi hvernig skólar í vestrænni menningu afneituðu líkama og tilfinningum 

barna og hvernig skólarnir upphófu kerfishugsun, rökhyggju og talað mál. Reggio Emilia 

álítur að umhverfið sé þriðji kennarinn, það er að segja að þríeykið sé kennarinn, barnið sjálft 

og umhverfið. Kennarar stefnunnar leggja áherslu á gott rými en það er talið gott fyrir 

samskipti barnanna og sköpunargáfu þeirra. Áhersla er lögð á túlkun barnanna í listsköpun þar 

sem þau tala meðal annars saman sín á milli og við hinn fullorðna. Tungumálið sprettur úr 

myndum og myndir spretta úr tungumálinu. Í Reggio notast börnin við rannsóknir í námi sínu 

og nálgast viðfangsefni sín á ýmsan hátt með fjölbreyttum efniviði. Barnið þarf að velta fyrir 

sér hvernig það ætlar að vinna með viðfangsefnið, það þarf að setja fram tilgátur, túlka þær og 

komast þannig að niðurstöðum. Þessi verkefnatengda vinna svipar til hugmynda Deweys. Líkt 

og Dewey taldi Malaguzzi að eðli heilans væri að rannsaka (Guðrún Alda Harðardóttir, bls. 

16-21). 
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Malaguzzi taldi að þjálfa þyrfti sjónina því hún myndi ekki aðeins bjarga barninu frá 

þröngsýni og því að barnið gæti orðið sljór neytandi, heldur myndi hún líka leiða til lifandi og 

skapandi hugsunar barnsins. Hann taldi að leikskólabörn öðluðust skilning á umheiminum 

með sjónrænu og myndrænu máli. Auk þess væru teikningar tæki til þess að þjálfa sjónina og 

örva athyglisgáfuna, hugmyndaflugið og ímyndunaraflið (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001, 

bls. 20). Í Reggio Emila snýst uppeldisstarfið að miklu leyti um að það sé augað sem sér og 

höndin sem framkvæmir. Bæði í þjóðfélaginu og í sjónvarpinu er mikið notast við orð og 

myndir. Sjónvarpið dælir óendanlegum upplýsingum í börnin en þessar upplýsingar segja 

börnunum ekki neitt vegna þess að þau ná ekki að tengja þær við eigin reynslu eða mannlega 

hlýju (Börn hafa hundrað mál, bls. 13). 

 

1.2. Teikniþroskakenningar 

Framan af var litið á barnateikningar sem illa gerðar myndir eftir fullorðið fólk, enda var lengi 

talað um börn sem minni útgáfu af fullorðnum.  Það var ekki fyrr en myndlistamenn á borð 

við Picasso, Kandinsky og Klee, Chagall og Miro fóru að skoða barnamyndlist og vinna 

óhlutstæð verk, form og mynstur, að athyglin beindist að myndsköpun ungra barna eins og 

hún verðskuldaði, bæði í sálrænu og listrænu tilliti. Fyrsta bók sinnar tegundar um 

barnateikningar eftir Corrad Ricci heitir L‘arte de bambini og kom út árið 1887. Höfundurinn 

tók eftir því að krot barnanna þróaðist með aldrinum. Hann sagði „Börn teikna það sem þau 

vita, ekki það sem þau sjá“. Ýmsar rannsóknir tengdar þessu efni sigldu í kjölfarið (Valborg 

Sigurðardóttir, 1989, bls. 11). 

Hugmyndafræði Viktors Lowenfeld og W. Lambert Brittain um myndsköpun barna og gildi 

hennar er nú einna þekktust í hinum enskumælandi heimi og á Norðurlöndunum. Þeir skrifuðu 

bókina Sköpun og andlegur þroski (Creative and Mental Growth), sem notuð hefur verið 

síðustu 30-40 árin í mörgum skólum víða um heiminn. Lowenfeld og Brittain leggja áherslu á 

að myndsköpun sé dýrmæt náms- og þroskaleið. Þeir telja hana tengjast skapandi hugsun og 

þroska barnsins í heild. Einnig leggja þeir mikla áherslu á sköpunargáfu barna og telja að 

teikningar þeirra, ásamt annarri myndsköpun, endurspegli hugarheim þeirra og þroska. 

Lowenfeld og Brittain telja að hver mynd, sem barnið skapi endurspegli tilfinningar þess, 

vitrænan þroska, félagsþroska, líkams- og skynjunarþroska, fagurþroska og sköpunarhæfni. 

Þeir telja að ekki skipti máli hvort myndlist barnsins sé rétt eða raunsæ því sköpunarferlið 

sjálft sé mikilvægast fyrir þroska barnsins. Í myndsköpuninni tjáir barnið sig óheft og 
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óttalaust og því segir hún margt um það. Teikningar barna er nokkurs konar eintal sálarinnar 

því börnin eru í raun að tala við sig sjálf, sem er talið hollt fyrir öll börn (Valborg 

Sigurðardóttir, 1989, bls. 17). 

Sumir fræðimenn  telja að nám barna byggist á lestri, skrift og reikningi. Þeir Lowenfeld og 

Brittain telja að þessar námsgreinar séu aðeins tæki sem beita megi í námi. Einnig telja þeir að 

myndsköpun sé mjög öflugt tæki sem nota megi til að örva vitsmunaþroska barna ásamt öllu 

öðru námi. Þeir telja að myndsköpun sé mikilvægari fyrir vitrænt hugarstarf barna en þær 

námsgreinar sem taldar voru upp hér að ofan, því hver og ein teikning krefjist mikillar 

vitrænnar athygli og umhyggju hvort sem um sé að ræða barn á krotskeiði eða reyndari 

ungling. Barnið teiknar gjarnan hluti eða persónur úr umhverfi sínu sem það telur skipta máli 

og það þekkir á einhvern hátt (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 18). 

Lownfeld og Brittain skipta myndsköpunarferlinu í eftirtalin skeið: 

1.2.1 Krotskeið 18 mánaða – 4  ára – Upphaf sjálfstjáningar  

Miklar breytingar verða á kroti barna á aldrinum 18 mánaða til 4 ára en þá koma fram fyrstu 

táknmyndir þeirra og alhliða þroski þeirra eykst til muna. Barn á aldrinum 18 mánaða til 2 ára 

leikur sér að því að krota. Þegar talað er um krot er átt við að barnið geti hreyft skriffæri eftir 

pappír þannig að fram komi sýnilegir drættir eða merki. Þeim Lowenfeld og Brittain finnst 

ekki rétt að kalla þessar frumraunir barnsins í teikningu krot. Þeir telja að fullorðnir álíti krot 

vera eitthvað neikvætt. Einnig finnst þeim að orðið krot sé niðrandi og gefi til kynna að um 

merkingar- og gagnslausan verknað sé að ræða og jafnvel skemmdarstarfsemi. Lowenfeld og 

Brittain telja að krot barna sé upphaf allrar myndlistar, boðskipta og ritaðrar tjáningar. 

Foreldrar eða umönnunaraðilar og þeir sem koma að uppeldi barna geti gert jafn mikið ógagn 

með því að stýra viðfangsefni og leggja úrlausn þess upp í hendurnar á börnunum og þeir sem 

standi hjá áhuga- og aðgerðarlausir og skipti sér ekki af því sem barnið sé að gera.  

Líklegt þykir að ef 6 ára barn kroti eingöngu, sé það fyrir neðan meðallag í þroska. Gáfur 

koma þessu þó ekkert við heldur getur verið um hræðslu að ræða, þ.e. að barnið sé óöruggt 

eða glími við einhvern vanda og krotið geti því verið tímabundið. Lowenfeld og Brittain vara 

við því að túlka  krot barna sem vísbendingu um tilfinningar. (Valborg Sigurðardóttir, 1989, 

bls. 20-28).   

Lowenfeld og Brittain greina krotið í þrjú eftirtalin stig: 
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Handahófskrot   

Handahófskrot er fyrsta krot barna. Það einkennist af því að strikin eru mislöng og dreifð og 

stefna í allar áttir. Barnið kann ekki að halda rétt á blýanti og notar svokallað þvergrip sem 

einkennist af því að barnið heldur á litnum í lófanum og kreppir alla fingurna utan um hann. 

Börnin hafa ekki náð stjórn á fínhreyfingum í vöðvum fingra og handa og því tilviljun háð 

hvað verður úr krotinu. Lowenfeld og Brittain telja að krot barna sé ekki tilraun þeirra til að 

lýsa umhverfi sínu eða því sem þau sjá heldur teikni börnin frekar myndir af persónum úr sínu 

umhverfi, sem það þekkir og finnst skipta máli. Þeir telja mikilvægt að barnið finni að þessi 

tjáningarleið sé viðurkennd og að þeir fullorðnu sýni því áhuga sem það gerir hverju sinni 

(Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 21-22).   

Krot sem barn hefur stjórn á 

Þegar barn hefur öðlast þroska til að samhæfa sjón og hreyfingu handarinnar gerir það sér 

grein fyrir því að það geti haft stjórn á því sem það skapar. Á aldrinum 3-4 ára fer barnið að 

beita svokölluðu fingurgripi í stað þvergripsins sem það notaði áður. Smám saman fer barnið 

að átta sig á því að betra sé að hvíla handlegginn á borðinu því þá sé auðveldara að stýra 

blýantinum. Í kringum þriggja ára aldurinn fer barnið að geta teiknað hring eftir fyrirmynd en 

ekki ferhyrning þótt það þekki formin og geti greint þau í sundur (Valborg Sigurðardóttir, 

1989, bls. 22-23).   

Krot sem barnið gefur nafn 

Þegar barnið fer að gefa kroti sínu nafn gefur það til kynna að hugsun þess hafi tekið 

stakkaskiptum. Á þessu stigi fer barnið að tengja krotið við umheiminn og upplifun sína af 

honum. Barnið hugsar ekki lengur í hreyfingum heldur notar ímyndunaraflið og hugmyndir 

sínar í ríkara mæli. Mörg börn eiga það til að tala við sig sjálf á meðan þau teikna en tal þeirra 

beinist yfirleitt ekki að öðrum. Lowenfeld og Brittain telja að með þessu séu börnin farin að 

tjá upplifun sína í gegnum krotið eða teikningarnar. Þeir vilja meina að börn fari að tjá sig 

smám saman í gegnum  krotið eða teikningarnar  (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 23-25).    

1.2.2 Forskemaskeið 4-7 ára – Fyrstu tilraunir til táknmynda 

Á þessu skeiði fer barnið að tengja teikningar sínar við veruleikann og gerir fyrstu tilraunir til 

táknmynda og er það upphafið að nýjum tjáningarhætti. Það fyrsta sem börn reyna að teikna 

er maður og mun það oft vera fyrsta táknmyndin þeirra. Barnið vinnur svo áfram úr  
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upplifunum sínum með teikningum sínum og hugtakaskilningur þess og hugtakamyndun 

eykst. 

Á forskemaskeiðinu fara börnin að gera fyrstu tilraunir sínar til rúmteikninga eða táknunar. 

Fljótt á litið virðist hlutunum dreift af handahófi um blaðið en þegar nánar er á litið sést að 

barnið hugsar sem svo að rými sé það sem í kringum það er og umlykur það. Engin tengsl 

virðast vera milli hluta í huga barna heldur miðast allt við barnið sjálft og birtist það í 

hugsunarferli barnsins og teikningum þess (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 32). 

Á aldrinum 4-7 ára eykst vitþroski barna gífurlega mikið. Börn líta á það að teikna sem leið 

eða aðferð til þess að þróa tengsl sín við veruleikann fremur en skemmtun (Valborg 

Sigurðardóttir, 1989, bls. 36). Lowenfeld og Brittain telja að ferlið við myndsköpunina sé 

mikilvægt fyrir þroska barnsins. Aukinn fjölbreytileiki í teikningum barna bendir til þess að 

vitþroski þeirra hafi aukist. Fimm ára barn sem ekki hefur þróað með sér hugtök sem snerta 

umhverfi þess, er á eftir í vitsmunaþroska. Reynsla barna hefur mikil áhrif á það sem þau 

teikna og leggja þeir Lowenfeld og Brittain mikla áherslu á það. Einnig leggja þeir mikla 

áherslu á að á þessum aldri verði til hegðunarmynstur sem geti ráðið því hvort barnið verði 

hugmyndasnautt og hafi ósjálfstæða hugsun eða þrói með sér virkni, frumleika og 

hugmyndaauðgi og verði skapandi manneskja í framtíðinni (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 

28-39).    

1.2.3 Skemaskeið 7-9  ára – Barnið  nær tökum á formhugtaki 

Lowenfield og Brittain skilgreina skema sem hugtak sem barnið síendurtekur og þróar með 

sér. Erfitt er að segja til um hvenær börn komast á þetta skemaskeið, en flest hafa náð því í 

kringum sjö ára aldurinn. Hver skemagerð barns fer eftir því hvernig barnið upplifir og sér 

hlutinn, hvaða tilfinning fylgir honum, hvort hann höfðar til snertiskyns eða hreyfiskyns, 

hvernig hluturinn virkar og hversu mikilvægur hann er fyrir barnið. Hreint skema er það 

þegar barn teiknar mynd eins og það vilji segja ,,þetta er maður” eða ,,þetta er hús”. Þegar 

barnið fer að tjá tilfinningar sínar og reynslu í gegnum verk sín þá er myndin ekki lengur 

hreint skema. Teikningar barns, eru tákn um þær hugmyndir sem það hefur um hluti í 

umhverfi sínu og eiga rætur að rekja til hugarstarfs þess. Þannig verður myndsköpun barnsins 

vísbending um hvernig það túlkar og skilur reynslu sína og umhverfi sitt (Valborg 

Sigurðardóttir, bls. 39-40). 
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Sérkenni skemateikninga 

Þegar 7 ára börn teikna manneskju er myndefnið iðulega þekkjanlegt. Barnið teiknar 

líkamshluta í samræmi við þekkingu sína og mikilvægi þeirra fyrir það. Á þessu stigi fer 

barnið sjálft að bæta við ýmsum sérkennum eins og augum, munni, nefi o.s.frv., en lætur sér 

ekki nægja að teikna einungis höfuð, maga og útlimi. Barn endurtekur oft sama mynstur fyrir 

hvern meðlim fjölskyldu sinnar í stað þess að persónurnar hafi sín séreinkenni. 

Manneskjuþema barna er mjög einstaklingsbundið og teikna þau fólk á mjög mismunandi 

vegu. Þau teikna sjaldnast manneskjur á hlið á þessu skeiði en það fer að sjást í enda þess 

skeiðs. 

Barnið fer smám saman að gera sér grein fyrir ákveðinni skipan rúmtengsla og það að teikna 

grunnlínu virðist vera jafn eðlilegt fyrir börn og að læra að hlaupa eða hoppa. Grunnlínan í 

teikningum barna bendir til þess að þau séu farin að átta sig á tengslum sínum við umhverfið. 

Grunnlínan táknar ekki einungis jörðina heldur einnig gólf, götu eða hvaðeina sem það 

stendur á. Barnið skilur rými með því að kanna það. Loftlína er hliðstæða grunnlínunnar í 

teikningum barna. 

Myndir barna á þessu skeiði eru nánast alltaf í tvívídd eða án dýptar. Merki má sjá um að 

sjálfshyggja barna minnki á þessu skeiði í gegnum teikningar þeirra. Börn nota ýmsar aðrar 

aðferðir við að sýna rúmtengsl en upplifun barns getur gert það að verkum að það ákveði að 

bregða út af vananum. Dæmi um það er svokölluð fellimynd. Myndverkið er þá eins konar 

samanbrotin mynd en þá eru rúmtengsl táknuð með því að láta helming myndarinnar snúa á 

hvolf. Barnið virðist samt sem áður teikna eftir einni grunnlínu. Einnig eiga þau til að bregða 

út af grunnlínuforminu, til dæmis með því að láta fólk sitja í hring við matarborð en þá hallar 

borðið gjarnan til að diskarnir sjáist. Borðbrúnirnar gætu gegnt hlutverki grunnlínu í þessu 

samhengi. Börn eiga það til að teikna mynd út frá mörgum sjónarhornum, jafnvel fimm 

sjónarhornum. Barnið finnur sínar eigin leiðir til þess að sýna rúmtengsl í þrívídd og tvívídd á 

sama tíma og það finnur einnig upp leiðir til þess að sýna atburði í tímaröð. Aðal ástæðan 

fyrir því að barn teiknar í tíma og rúmi er að það hefur áhuga á að segja sögu með myndum 

sínum. Börn teikna frekar það sem þau þekkja en það sem þau sjá og kallast það 

röntgenmyndir. Þau teikna samtímis hús að innan og utan og blanda útliti hluta saman við 

innihald þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1989, bls. 39-48).    
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Frávik og breytingar á skema 

Börn byggja táknmyndir sínar eða myndmál sín á eigin forsendum og lögmálum. Mikilvægt 

þykir að foreldrar eða forráðamenn barna skilji þetta myndmál þeirra því það getur gefið þeim 

þann skilning sem til þarf til að við skiljum hugarheim og tilfinningalíf barnanna. Þó ber að 

varast að þvinga börnin til þess að segja frá teikningum sínum. Lowenfeld og Brittain álíta að 

börn á skemaskeiði séu misþroska hvað varðar bæði líkamlegan og andlegan þroska. 

Teikningar barna séu því ekki allar eins þar sem þær endurspegli alhliða þroska barnsins. Þeir 

telja að barnið teikni það sem það þekkir og það sem skipti það máli hverju sinni.  

Lowenfeld og Brittain leggja áherslu á að börnin fái tækifæri til að tjá reiði sína, ótta og hatur 

en þó innan hóflegra marka. Með því losa þau um spennu og þau uppgötva orku sem losnar úr 

læðingi og úr verða skapandi störf og leikir. Það getur merkt flótta eða tilhneigingu til að 

afneita tilfinningum og geðshræringum sínum ef skema barns er einhæft eða ósveigjanlegt. 

Sveigjanleg notkun skemanna er mikilvæg fyrir sjálfstjáningu. Sú fjölbreytni sem verður í 

teikningum barna hvað varðar stærð þeirra, hluta eða persónu, gefur til kynna mikilvægi 

þeirra fyrir barnið. Ýkjur og vanræksla gefa vísbendingu um tengsl barnsins við umheim þess 

sem eru dæmigerð í teikningum þeirra á þessu þroskastigi og gefur góða vísbendingu um 

heilbrigð tilfinningaviðbrögð barnanna. Heilbrigð tilfinningaviðbrögð barna er að þau halda 

ekki aftur af tilfinningum sínum heldur láta þær í ljós með til dæmis gleði, reiði og sorg.  

Félagsþroski barna kemur einnig fram í teikningum þeirra. Smám saman gera þau sér grein 

fyrir sjálfum sér á hlutlægan hátt og þau fara að skoða sjálf sig í tengslum við aðra (Valborg 

Sigurðardóttir, 1989, bls. 48-54).    

2. Kennismiðir 

Viss þroski þarf að vera til staðar hjá börnum til þess að þau geti nýtt sér myndsköpun sem 

tjáskiptatæki. Hér að neðan fjöllum við um kennismiðina John Dewey, Jean Piaget og 

Sigmund Freud, en þeir tengjast myndsköpun barna á þann hátt að hver um sig hefur skrifað 

um þroska barna. Piaget skrifaði um vitsmunaþroska, Dewey um hugann sem verkfæri og að 

einstaklingar læri með því að framkvæma, og Freud setti fram kenningu um persónuleika-

kerfin þrjú, sem fjalla um þroskun persónuleikans. 
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2.1. John Dewey 

John Dewey fæddist í Burlington í Vermont þann 20. október árið 1859. Hann lauk 

doktorsprófi í heimspeki árið 1884 og kenndi við háskólann í Michigan í 10 ár eftir útskrift. Á 

sínum tíma var Dewey talinn mjög virtur rithöfundur og hafði þróunarkenning Darwins mikil 

áhrif á hann á þeim árum sem hann stundaði háskólanám. Á árunum 1894-1905 kenndi hann 

heimspeki, sálfræði og uppeldisfræði við háskólann í Chicago. Sá tími, sem hann starfaði þar 

var mikilvægur í lífi Deweys en á þeim tíma hóf hann að móta uppeldiskenningar sínar. Á 

árunum 1905-1930, eða þar til hann hætti störfum, vann hann sem kennari við 

Colombiaháskólann í New York (Myhre, 2001, bls. 170). 

Dewey leit á  hugann sem verkfæri og nefndi heimspeki sína verkfærishyggju en hugsun taldi 

hann vera tæki til athafna. Hann nefndi samspil mannsins við umhverfi sitt reynslu. Ekki var 

öll reynsla undirstaða árangurs en allt var undir gæðum reynslunnar komið. Allar þær athafnir 

og reynsla sem einstaklingar verða fyrir taldi Dewey að breytti einstaklingnum (Myhre, 2001, 

bls. 172- 173). John Dewey lagði ríka áherslu á örvandi félagslegt umhverfi. Uppeldis-

fræðingarnir John Dewey, Georg Kerschensteiner, María Montessori og Rudolf Steiner vildu 

að nemendur leystu verkefni í sameiningu og í nánasta umhverfi sínu. Þau álitu að 

persónuleikinn væri meginforsenda fyrir ríku félagslífi. Líkt og Dewey leit Malaguzzi á 

umhverfið sem virkan þátt í námi barna. John Dewey var sammála Jean Piaget  um að 

vandamál  yrðu leyst í baráttu manna við það að ná tökum á umhverfi sínu (Myhre, 2001, bls. 

170-173). 

Dewey taldi að öll börn fæddust með tilteknar hvatir og atferlishneigðir, sem kæmu fram í 

vissum ásköpuðum áhugaefnum. Ónýtta möguleika barnsins kallaði hann félagshvötina, 

rannsóknarhvötina, sköpunarhvötina og listhvötina. Þessa möguleika var einmitt reynt að 

virkja með því að haga aðstæðum þannig að barninu þætti viðfangsefnið nógu spennandi til 

þess að það vildi spreyta sig á því. Kennarinn átti aðeins að skapa aðstæður og leiðbeina 

barninu þannig að hæfileikar þess þroskuðust. Nefnir Dewey þetta „nám í verki“ (learning by 

doing) og mátti það ekki vera tilviljunarkennt (Myhre, 2001, bls. 174). 

2.2. Jean Piaget 

Engin kenning um vitsmunaþroska hefur haft jafn mikil áhrif í sálfræði og skyldum greinum 

og kenningar Jean Piaget en hann fæddist árið 1896 í bænum Neuchatel í Sviss og lést árið 
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1981, 85 ára að aldri. Hann lauk doktorsprófi í náttúrufræði árið 1916, þá 21 árs (Aldís 

Guðmundsdóttir og Pind, 1988, bls. 356).  

Piaget leit svo á að hlutverk greindar væri að laga einstaklinginn að umhverfi sínu (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind, 1988, bls. 356) og að þroskun vitsmuna hjá einstaklingum 

endurspeglaði þróun greindar mannsins frá upphafi. Með því að rannsaka greindarþroska hjá 

börnum var Piaget að reyna að finna efnivið í kenningu um þróun greindar (Aldís 

Guðmundsdóttir og Pind, 1988, bls. 310). Piaget hafði lítinn áhuga á því að kanna hvort einn 

einstaklingur væri greindari en annar. Greind, hugsun og vitsmunir voru fyrir honum samheiti. 

Piaget tók börn í viðtöl og lét þau meðhöndla ýmsa hluti eða talaði við þau. Þessi aðferð hans 

nefnist klínísk aðferð. Til að byrja með taldi Piaget að málið orsakaði hugsun en eftir að hann 

og kona hans höfðu fylgst með börnum sínum tvö fyrstu æviár þeirra taldi hann að hugsun 

ætti rætur að rekja til athafna barnsins (Aldís Guðmundsdóttir og Pind, 1988, bls. 450). 

Piaget vildi meina að hugsun mótaðist mjög af þroskastigi taugakerfisins og að taugakerfið 

væri að mótast til 15 ára aldurs og fyrr hefði heilinn ekki náð fullri þyngd. Hann taldi að um 

þetta leyti hefði greindin náð fullum þroska og engar breytingar yrðu á henni eftir 16 ára 

aldur. Röð þroskastiganna væri óbreytanleg og ekki væri hægt að sleppa úr stigi, en 

meðfæddir gallar gætu komið í veg fyrir að fullum þroska yrði náð. Hjá heilbrigðum börnum 

þroskist hugsunin á tiltekinn hátt frá einu stigi til annars. Hér að neðan verður greindarþroska 

lýst á hverju stigi fyrir sig, en taka skal fram að aldursmörk þau, sem gefin eru upp, eru 

einungis til viðmiðunar. Mismunandi er hvernig börn þroskast, sum eru bráðþroska og fara 

hraðar yfir stigin en önnur þroskast hægar og eru því lengur á hverju stigi (Aldís 

Guðmundsdóttir og Pind, 1988, bls. 450-454). 

Skynhreyfistig 0-2 ára  

Piaget byggði lýsingar sínar á þessu stigi á athugunum á eigin börnum. Vitsmunalegar 

formgerðir á þessu stigi nefnast skemu og er þá átt við til dæmis sogskema og bitskema. 

Samhæfing skynjunar og hreyfinga á fyrstu tveimur árum ævinnar taldi Piaget að ætti rætur að 

rekja til mannlegrar greindar. Í lok skynhreyfistigs fara börn að átta sig á því að þó að hlutir 

hverfi, þá kunni þeir enn að vera til. Við lok þessa stigs byrja börn að hugsa áður en þau 

framkvæma.  

Foraðgerðarstig 2-7 ára  

Raunveruleg hugsun kemur fyrst fram þegar börn hafa náð tveggja ára aldri en þá fara þau að 

nota tákn fyrir hluti til dæmis getur barn notað trékubb sem bíl og notað viðeigandi hljóð í 
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leiðinni. Sjálflægni einkennir þetta stig en þá geta börn ekki séð heiminn frá öðru sjónarhorni 

en sínu eigin. Áberandi er á þessu stigi að börn líta á hluti sem lifandi fyrirbæri. Sem dæmi 

má nefna að barn heldur að vindurinn kunni að syngja eða að hann sé reiður þegar hann blæs.  

Stig hlutbundinna aðgerða 7-11 ára  

Á þessu stigi fara börn að koma með sínar eigin skýringar á hlutum og fyrirbærum og byrja að 

rökræða. Ný vídd kemur fram í hugsunum þeirra, sem kallast aðgerðir en þær eru ákveðið 

hugsunarferli sem gerir það að verkum að barnið getur rakið liðna atburðarás og velt henni 

fyrir sér. Varðveisluhugtakið, svo og skilningur á því hvernig hlutir flokkast og 

frumskilningur á hugtökum, þroskast á þessu stigi. 

Stig formlegra aðgerða 11-15 ára 

Á þessu stigi verður til lokastig hugsunar. Á unglingsárunum eru unglingarnir oft með 

heimspekilegar vangaveltur um lífið og tilveruna. Stjórnmál og þjóðfélagsmál, trúmál og 

siðgæði eru ofarlega í huga þeirra á þessum aldri og vilja margir láta reyna á sköpunargáfu 

sína og yrkja ljóð og/eða skrifa sögu og svo framvegis (Aldís Guðmundsdóttir og Pind, 1988, 

bls. 454-470). 

2.3. Sigmund Freud 

Sigmund Freud fæddist í Freiberg, litlum bæ í Austurríki þann 6. maí 1856. Hann lauk 

stúdentsprófi 17 ára gamall og hóf nám við Vínarháskólann haustið 1873 en lauk ekki 

læknisfræðiprófi fyrr en árið 1881. Á meðan Freud var í námi stundaði hann rannsóknir á 

taugakerfi fiska og gerð kynfæra hjá álum. Hann fékk dósentsstöðu í taugafræði við háskólann 

í Vín árið 1885. Síðar sama ár fékk hann ferðastyrk frá háskólanum og fór til Parísar. Þar 

starfaði Freud með frönskum taugalækni, Jean Martin Charcot, og fékk áhuga á sefasýki og 

dáleiðslu. Eftir ársdvöl í París ákvað hann að snúa heim til Vínar og opna sína eigin stofu.  

Sefasjúkar konur komu til hans og notaði hann mikið dáleiðslu til lækninga. Hann kom með 

kenningu um persónuleikakerfin þrjú, sem fjalla um þroskun persónuleikans. Freud fékk 

krabbamein í vör árið 1923. Hann lést í London árið 1939 (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 

72-75). 

Mótun persónuleikans á fyrstu árum mannsins taldi Freud að gæti haft áhrif á hvernig fólk 

yrði síðar meir og hvernig líðan þess yrði. Hann lagði mikla áherslu á kynhvötina og taldi 

hann að lífeðlisfræðileg orka væri eins konar driffjöður sálarlífsins. Þroskaferlinum skipti 

hann niður í 5 stig. Hæfilega örvun taldi hann vera mikilvæga á meðan börn væru að þroskast 



17 

 

og að samband við foreldra þeirra væri gott vegna þess að það yrði til þess að þau þróuðu með 

sér heilsteyptan persónuleika (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 71). 

Í sálgreiningarkenningu sinni skipti Freud persónuleikanum í þrjú kerfi sem hvert um sig lýtur 

sínu lögmáli. Kerfin nefndi hann það (id), sjálf (ego) og yfirsjálf (superego). Við fæðumst 

með þaðið og er það því algjörlega dulvitað. Sjálfið er meðvitað en það byrjar ekki að 

þroskast fyrr en eftir að 8 mánaða aldri er náð. Yfirsjálfið þroskast síðast en það er að hluta 

dulvitað og hluta meðvitað. Þaðið er sá hluti persónuleikans sem fer mest fyrir. Hægt er að 

líkja kerfunum þremur við ísjaka þar sem stór hluti er undir yfirborði sjávar. Sjálfið og hluti af 

yfirsjálfinu er ofansjávar en þaðið og hluti af yfirsjálfinu eru neðansjávar (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1997, bls. 75). 

Fyrstu mánuði ævinnar ræður þaðið ríkjum. Miðstöð hvatanna er í þaðinu, líkt og hungur, 

þorsti, kynhvöt, ástúð og árásargirni en þær hvatir framleiða lífeðlisfræðilega orku sem er 

driffjöður sálarlífsins. Þaðið krefst stöðugrar útrásar fyrir hvatirnar. Fyrstu ár ævinnar hegða 

börn sér á mjög hvatvíslegan hátt. Þau eru mjög ósjálfbjarga og þurfa á foreldrum sínum að 

halda eða öðrum nánum aðila til að fullnægja þörfum sínum því þau geta ekki fullnægt þeim 

nema að litlu leyti. Ef þau ná að fullnægja hvötum sínum leiðir það til vellíðunar en ef þeim 

tekst það ekki leiðir það til vansældar (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 75). 

Sjálfið er ekki eins frumstætt og þaðið en tengir barnið við raunveruleikann. Þegar skilningur 

barnsins á umhverfinu eykst verður sjálfið til. Að fullnægja þörfum þaðsins er markmið 

sjálfsins og lýtur það raunveruleikalögmálinu. Þarfir þaðsins stjórna sjálfinu en með 

raunveruleikalögmálinu áttar það sig á hvernig hægt sé að fullnægja þörfunum. Oft er litið á 

sjálfið sem skynsemishluta persónuleikans. Eftir því sem sjálfið þroskast ber það meiri ábyrgð 

á að fá þaðið til að átta sig á að engin eða lítil útrás sé einstaklingum ekki alltaf til góðs (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1997, bls. 76). 

Yfirsjálfið byrjar að þroskast að mestum hluta eftir 5 ára aldur. Segja má að yfirsjálfið sé eins 

konar vörður gagnvart siðgæði persónuleikans og eru  samviska og hið fullkomna sjálf bæði 

hluti af því. Siðareglur samfélagsins lærast með samsömun við foreldra og þroskast yfirsjálfið 

meðal annars með samsömun. Yfirsjálfið lýtur fullkomnunarlögmálinu og er grunnurinn að 

siðferðiskenndinni lagður í því (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 76). 

Viss togstreita er alltaf fyrir hendi á milli kerfanna þriggja og reynir hvert um sig að ná 

yfirhendinni. Mestu togstreituna má sjá hjá þaðinu sem vill að hvatirnar fái nær endalausa 
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útrás. Einnig er hún nokkuð áberandi hjá yfirsjálfinu sem þjónar tilgangi eins konar 

siðapostula gagnvart hinum tveimur kerfunum. Það ferli, sem tekur til þess að ná þessari 

togstreitu niður, nefndi Freud varnarhætti. Varnarhættirnir eru eðlilegur þáttur í þroskun 

persónuleikans en þeir draga úr kvíða og minnimáttarkennd. Persónuleikakerfin þrjú stjórnast 

af lífeðlisfræðilegri orku og er andlegt heilbrigði háð því að hlutföll orkunnar verði ekki 

óeðlileg. Varnarhættirnir nota orku frá einstaklingnum en þeir mega ekki vera of orkufrekir. 

Ef svo mikill kvíði leynist undir niðri eða einhvers konar togstreita að einstaklingar þurfi að 

útbúa sér varnarkerfi þá minnkar orkan sem hin kerfin hafa til afnota og veikist því sjálfið. 

Varnarhættirnir gegna því mikilvæga hlutverki að láta ekki ró sálarlífsins spillast en þeir mega 

ekki verða of yfirgripsmiklir því þá getur kerfið brostið (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 78-

79). 

3. Myndsköpun, einhverf börn og fjölskyldumiðuð þjónusta 

Hér á eftir fjöllum við um listmeðferð og það sem kom fram í viðtali okkar við listmeðferðar-

fræðing. Margir möguleikar eru til tjáskipta með notkun listarinnar. Myndsköpunin getur 

gefið barni annað tungumál, án orða, þar sem það getur jafnvel tjáð tilfinningar sínar. Einnig 

fjöllum við um einhverfu og fjölskyldumiðaða þjónustu. Listmeðferðarfræðingar vinna mikið 

með einhverfum og fjölskyldum þeirra, en margir listmeðferðarfræðingar telja að þessi 

meðferð nýtist einstaklingum á einhverfurófinu mjög vel til tjáskipta þar sem börn á 

einhverfurófinu eiga erfitt með félagsleg samskipti. Ástæðan fyrir því að við fjöllum um 

fjölskyldumiðaða þjónustu er að við teljum að nauðsynlegt sé að hafa alla fjölskylduna með í 

meðferðarleiðum barnsins. Aukið álag fylgir því að ala upp fatlað barn og getur álagið verið 

margvíslegt, bæði líkamlegt, tilfinningalegt og fjárhagslegt. Halda verður utan um 

fjölskylduna til að sem bestum árangri verði náð.  

3.1. Listmeðferð 

 

Listmeðferð kom fyrst fram á sjónarsviðið í kringum 1940. Í Bretlandi var listamaðurinn 

Adrian Hill fyrstur til að nota hugtakið listmeðferð til að lýsa myndsköpun sem meðferð. Hill 

uppgötvaði hver ávinningur myndsköpunar væri þegar hann var að jafna sig á berklum. Kostir 

listmeðferðar felast í skemmtilegu hugarfari og að einstaklingar sem eiga við erfiðleika að 

stríða gefi sköpunarkraftinum lausan tauminn. Á svipuðum tíma og Hill kom fram með 

kenningu sína í Bretlandi byrjaði kona að nafni Margaret Naumberg, sálfræðingur, einnig að 
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nota hugtakið listmeðferð til að lýsa verkum sínum í Bandaríkjunum. Starf þeirra hefur haft 

mikil áhrif á aðra í sömu grein.  

Listmeðferð hefur þróast út frá tveimur mismunandi sjónarhornum, list sem meðferð og list 

sem sálfræðimeðferð. Það fyrra leggur áherslu á mögulega lækningu út frá list. Á hinn bóginn 

leggur það síðar talda áherslu á mikilvægi sambands milli meðferðaraðila, þjónustuþega og 

listaverksins (Edwards, 2004, bls. 1-2). Bandaríski frumkvöðullinn Edith Kramer áleit að 

listin sjálf hefði lækningamátt og fái fólk til að láta af ofbeldishneigð og hverslags slæmri 

hegðun. Margir af fyrstu listmeðferðarfræðingum voru undir áhrifum barnamiðaðrar 

myndlistarkennslu frá Herbert Read og Viktor Lowenfield. Veikleiki teikniþroskakenninga 

var þó að í þeim var ekki litið til þess að barnið gæti verið undir áhrifum frá umhverfinu, bæði 

á góðan og slæman hátt (Waller, 2006, bls. 275).  

Alltof oft er listmeðferðarfræði skilgreind sem færni eða tækni, frekar en meðferðarleið. Þetta 

gæti verið vegna þess að aðrir fagaðilar en listmeðferðarfræðingar, sem starfa á sjúkrahúsum, 

hjá félagsþjónustum, sálfræðingar og hjúkrunarfræðingar, hafa notað list eða myndsköpun 

sem dægrastyttingu og greiningar- eða meðferðaraðferð. Listmeðferð hefur til dæmis oft verið 

ruglað saman við aðferðir sem notaðar eru í iðjuþjálfun. Tvær ástæður eru taldar fyrir því. Í 

fyrsta lagi unnu margir listmeðferðarfræðingar sem iðjuþjálfar; listmeðferðin var hluti af 

iðjuþjálfun og veittu iðjuþjálfar þjónustu samkvæmt því allt til ársins 1980. Þó að það sé ekki 

tilfellið lengur vinna margir listmeðferðarfræðingar við hlið iðjuþjálfa dags daglega. Í öðru 

lagi nota margir iðjuþjálfar enn list sem meðferðarúrræði þegar unnið er með geðheilsu 

einstaklinga (Edwards, 2004, bls. 4-5). 

Diane Waller telur að meginreglur listmeðferðar séu aðallega fimm. Í fyrsta lagi er um að 

ræða myndsköpun sem er mikilvægur partur af lærdómsferli mannsins. Í öðru lagi getur 

listmeðferðarfræðingur hjálpað barninu að komast í nánd við tilfinningar sem erfitt er að 

útskýra með orðum. Í þriðja lagi getur listin þjónað tilgangi sem einskonar „gámur“ fyrir 

sterkar tilfinningar. Í fjórða lagi gæti listmeðferðin orðið til þess að tengsl skapist milli 

barnsins og meðferðaraðila. Í fimmta og síðasta lagi getur listmeðferð þjónað þeim tilgangi að 

varpa ljósi á tilfærslu. Eitt það mikilvægasta við listmeðferð er að barnið eða einstaklingurinn, 

sem nýtir sér þá aðferð, þarf ekki að vera góður í að mála eða í annars konar listsköpun til að 

hafa gagn af listmeðferð. Meðferðin getur leitt til aukins sjálfstrausts hjá barninu sem síðan 

leiðir til bættrar hegðunar. Barnið tjáir reiði sína í gegnum listina sem getur hjálpað því að 

kljást við tilfinningar sínar. Listmeðferðarfræðingurinn hjálpar síðan barninu að segja sögu 
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sína í gegnum listina. Barnið getur sóðað út, skemmt hluti og tjáð reiði sína á ýmsan hátt í 

gegnum listina, en það ferli er mjög hjálplegt fyrir það. Viðfangsefnin í listsköpuninni virðast 

hjálpa börnum að tjá sig um reynslu sína og tilfinningar, ekki síst þeim sem þjást enn af  

áföllum, sem þau urðu fyrir í bernsku (Waller, 2006, bls. 271-272). 

Gerð var rannsókn á notkun listmeðferðar í hópi barna á einhverfurófinu á árunum 2004-

2005. Starfsfólkið, sem tók þátt í rannsókninni prófaði að nota teiknimyndaræmu aðferð sem 

kennsluaðferð. Teiknimyndaræma er þá teiknuð af kennaranum og síðan er barninu kennt í 

gegnum umræður um myndaþráðinn. Fyrir börn með einhverfu er þessi leið mun 

árangursríkari en að ræða um málin, því að börn á einhverfurófi læra einkum á sjónrænan hátt. 

Þessi aðferð er góð leið til að fá þau til að tjá sig. Á þann hátt geta börnin komið til skila 

persónulegri reynslu sinni með listinni á tilfinningalegan og vitsmunalegan hátt. 

Meðferðaraðili getur þannig fengið innsýn í reynslu barnsins sem næst ekki eins auðveldlega 

með orðum (Epp, 2008, bls. 29-30).  

List fyrir barn getur þjónað ýmsum tilgangi. Til að mynda getur hún orðið til þess að það 

dragi sig út úr skel sinni og að lokum deili reynslu sinni með öðrum. Hún getur orðið til þess 

að barnið átti sig á því að það er ekki eitt um að hafa reiðitilfinningar. Listiðkunin skapar 

ýmsa möguleika til tjáskipta. Listferlið getur gefið barni annað tungumál, án orða, og tjáð 

tilfinningar, óskir, ótta og væntingar (Waller, 2006, bls. 278). Að búa til myndir og hugsa um 

og tjá tilfinningar í þeim, sem meðal annars krefst þess að maður noti ímyndunaraflið og taki 

áhættu, getur ýtt undir tilfinningaþroska, sjálfstraust og styrkt einstaklinginn bæði 

sálfræðilega og félagslega (Edwards, 2004, bls. 8). 

Þó að mannleg samskipti geti verið margskonar í þjóðfélagi eins og okkar eru það oftast orðin 

sem eru ríkjandi. Orð eru ekki einungis helsta hjálpargagnið sem við notum til þess að skiptast 

á upplýsingum um heiminn sem við búum í, heldur eru þau fyrir flest okkar, mikilvæg til þess 

að tjá okkur um þá reynslu sem við öðlumst í heiminum. Í hinu daglega lífi  reyna flest okkar 

að móta og búa til merkingu fyrir þá reynslu sem við öðlumst en ekki er hægt að treysta á 

orðin ein. Að tjá sig um hvernig tilfinning fylgir því að elska eða hata, að verða fyrir áfalli eða 

að vera þunglyndur felur eflaust í sér mun meiri erfiðleika en bara að finna réttu orðin. Sum 

reynsla og tilfinningaleg horf eru yfir orð hafin. Þetta á sérstaklega við þar sem erfiðleikarnir 

eiga rætur að rekja til barnæsku, þess tíma þar sem við upplifum heiminn á þann hátt sem ekki 

er hægt að lýsa með orðum. Það er hérna sem listmeðferðin býður upp á möguleika til þess að 

yfirstíga þá hindrun, hræðslu og einangrun sem slík reynsla gæti orsakað, með því að bjóða 
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upp á annað tæki til miðlunar til þess konar tjáningar og annars konar samskipti sem snúast 

um að kynna og skilja tilfinningar. Listmeðferðin gæti nýst fólki með alls konar sérþarfir og 

jafnvel fólki sem glímir við einhvers konar erfiðleika (Edwards, 2004, bls. 7-8). 

Listmeðferðarfræðingar geta unnið á hinum ýmsu stöðum, svo sem skólum, félagsheimilum, 

sjúkrahúsum, í fangelsum og á meðferðarheimilum. Listmeðferð er einnig hluti af þeirri 

þjónustu sem ákveðnir hópar fá, s.s. börn, unglingar, fjölskyldur, eldra fólk og einstaklingar 

með námserfiðleika. Listmeðferðarfræðingar geta unnið með einn í einu eða í hópi og þeir 

hafa einnig unnið með sérhópa eins og til dæmis með glæpamönnum, einhverfum, fólki með 

átraskanir, fíklum eða einstaklingum sem hafa upplifað einhvers konar ofbeldi eða fólki með 

geðræna sjúkdóma (Edwards, 2004, bls. 16-17). Í dag er mikið unnið með einstaklingum á 

einhverfurófinu í listmeðferð og er mikið litið til afrækslukenninga (attachment theory) og 

fjölskyldukerfiskenninga (family system theory). Afrækslukenningar eru notaðar í þeim 

tilgangi að kanna samband frumbernsku og áhrifa á hegðun sem kemur síðar á lífsleiðinni. 

Fjölskyldukerfiskenning leitast við að breyta fjölskyldumeðlimum þannig að þeir hafi 

samskipti hvert við annað í stað þess að einblína á barnið með vandamálin  (Waller, 2006, bls. 

281).  

Listmeðferðarfræði byggir hvað mest á kenningum sem má rekja til Sigmund Freud og Carl 

G. Jung, Eric Ericson, D.W.Winnicott, John Bowlby, Melanine Klein og fleiri (Ástríður 

Stefánsdóttir, munnleg heimild, vor 2011). D.W.Winnicott var þeirrar skoðunar að með því 

sem hann kallaði „squiggle game“, það er hlykkjóttum línum eða kroti á blaði, mætti koma 

samræðum af stað. Myndin er því í hlutverki milligöngumanns milli nemanda og 

listmeðferðarfræðings, sem aftur hjálpar til við að skapa samræður á milli þeirra, hvort sem 

það er munnlega eða í gegnum teikningarnar (Waller, 2006, bls. 277). 

Upphafið á listmeðferð á Íslandi má rekja til þess að á árunum 1957-1973 var starfandi á 

barnadeild Landsspítalans (síðar Barnaspítala Hringsins) myndlistarkennari með eins og hálfs 

árs sérnám frá barnaspítölum í London og Kaupmannahöfn. Hún var með sérfræðiþekkingu í 

tilfinningameðferð fyrir börn á sjúkrahúsum. Sú þekking og reynsla sem byggðist upp í 

ofangreindu starfi á Landsspítalanum ól meðal annars af sér hugmyndina um að halda 

Norrænt námsþing í listmeðferð sem var fyrsta norræna námsþing sinnar tegundar, haldið í 

Reykjavík 1975. Síðan hefur Norrænt námsþing í listmeðferð verið haldið annað hvert ár til 

skiptis í einhverju Norðurlandanna (Ástríður Stefánsdóttir, munnleg heimild, vor 2011).  



22 

 

Listmeðferðarfræðingar á Íslandi eru fámenn stétt, en þeir eru starfandi víða innan heilbrigðis-

, félags- og menntakerfisins. Á barna- og unglingageðdeild hefur verið boðið upp á 

listmeðferð síðastliðin þrjátíu ár. Innan skólakerfisins vinna listmeðferðafræð-ingar, bæði í 

grunnskólum og sérskólum, með börnum og unglingum sem eiga við tilfinninga-, hegðunar- 

og félagslega erfiðleika að stríða. Listmeðferðarfræðingar starfa meðal annars á Hrafnistu 

með öldruðum, í átröskunarteymi á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og í Foreldrahúsi svo og á 

Líknardeild LSH og með MS sjúklingum. Einnig reka listmeðferðarfræðingar einkastofur sem 

m.a. barnalæknar, geðlæknar, sálfræðingar, barnaverndarnefndir og félagsmálayfirvöld vísa 

skjólstæðingum til (Ástríður Stefánsdóttir, munnleg heimild, vor 2011). 

3.1. Viðtal við Ástríði Thorarensen listmeðferðarfræðing 

Við tókum viðtal við Ástríði Thorarensen, listmeðferðarfræðing. Hún útskrifaðist sem 

þroskaþjálfi úr Þroskaþjálfaskóla Íslands árið 1997 og lauk BA prófi í þroskaþjálfun frá 

Kennaraháskólanum árið 2004. Árið 2008 lauk hún MA gráðu í listmeðferðafræðum (Art 

Psychotherapy) frá Goldsmith University of London. Ástríður er ráðin sem þroskaþjálfi með 

sérmenntun í listmeðferð á barna- og unglingageðdeildinni í 80% stöðu en vinnur einn dag í 

viku á stofu, sem hún rekur sjálf. Ástríður fór í meistaranámið vegna þess að henni fannst 

alltof lítið til af úrræðum fyrir börn með einhverfu. Hún reynir að fara til London á ráðstefnu 

listmeðferðarfræðinga fjórum sinnum á ári en þar hittast listmeðferðarfræðingar, sem hafa 

sérhæft sig í að vinna með börnum á einhverfurófinu. Ástríður segir að listmeðferð sé 

tjáningarmáti. 

Í dag vinnur Ástríður með 7-8 börn, sem koma til hennar í einstaklingstíma einu sinni í viku, 

klukkutíma í senn. Vinnur hún aðallega með börn á aldrinum frá 7 ára og eldri. Hún hefur 

unnið með yngri börnum, en segir að þá snúist meðferðin aðallega um leikinn, þau noti efnið 

öðruvísi en eldri börnin og séu meira í að gera tilraunir og prófa sig áfram. Að hennar mati 

hentar leikmeðferð betur börnum á leikskólaaldri.  

Til þess að komast að í listmeðferð þarf fagaðili að senda inn umsókn. Þeir sem greiða fyrir 

listmeðferðartímana eru ýmist félagsþjónusta þess sveitarfélags sem viðkomandi einstaklingur 

býr í eða einstaklingarnir sjálfir. Það fer þó eftir eðli hvers máls. Mikil samvinna er milli 

fagaðila í listmeðferð og fer Ástríður á teymisfundi ásamt öðrum fagaðilum, sem starfa í þágu 

barnsins. Á þeim fundum er rætt um hvað hafi breyst hjá einstaklingnum og hvað sé að gerast 

þá stundina.  
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Hjá Ástríði finna börnin fyrir vissu öryggi sem þau finna ekki fyrir í sínu daglega umhverfi, 

en það leiðir til þess að þau tjá tilfinningar sínar frekar hjá henni en öðrum. Ástríður hefur 

þurft að hætta meðferð á barni vegna þess að ekki var nægilega mikið öryggi í hans daglega 

umhverfi. Barnið hafði búið sér til varnir. Ekki er æskilegt að taka þær varnir í burtu ef enginn 

er til að grípa barnið þegar það er tilbúið að opna sig tilfinningalega. Ástríður telur að börn 

opni gjarnan á tilfinningar sínar með teikningum. Hjá tilteknu barni hafi hún alltaf verið að 

opna á tilfinningar barnsins og barnið alltaf að loka á þær og enginn hafi verið til staðar í 

umhverfi þess til að ræða tilfinningarnar þegar þær komu í ljós. Hjá Ástríði finna börnin að 

það er í lagi að vera öðruvísi.  

Ástríður notast ekki við neina matslista í greiningum sínum á börnum í listmeðferð. Hún 

skráir allt niður sem fram kemur eftir hvern tíma. Einnig tekur hún stundum myndir af 

verkum þeirra og leik og ræðir reglulega við foreldra og segir þeim hver staðan sé. Meðferðin 

er aðallega hugsuð sem tilfinningavinna og er unnið með þá erfiðleika sem barnið hefur mátt 

þola í lífinu í gegnum ýmiss konar efnivið, svo sem leir, sand, málningu, vatn, hlutverkaleik 

og fleira sem viðkemur myndsköpun. Sem dæmi má nefna að einn drengjanna, sem Ástríður 

vann með lék sér mikið með sandinn. Hann hafði nýlega misst afa sinn og svo hafði einhver 

dáið, sem var nátengdur bekkjarfélaga hans í skólanum. Drengurinn var mikið að velta fyrir 

sér dauðanum og var í því að jarða afa sinn og ná í hann aftur. Með þessu var hann að velta 

fyrir sér og skoða hvað gerist í framhaldi af dauðanum. Ástríður segir að eitt það 

mikilvægasta í meðferðinni sé að aldrei megi yfirgefa barnið tilfinningalega, skilja það eftir 

og fara að gera eitthvað annað. Í meðferðinni verði fagaðilinn að vera með barninu og ef það 

vilji ekki tala þá þegi barnið og fagaðilinn saman.  

Mismunandi er hvernig listmeðferðarfræðingar vinna. Sumir vinna eftir vissum reglum og eru 

með þemu. Börnunum eru gefin fyrirmæli um hvað þau eigi að teikna, en mega svo sjálf ráða 

því hvernig þau teikna það. Sem dæmi má nefna að þeim eru gefin fyrirmæli um að teikna hús 

en þau ráða sjálf hvernig það lítur út, hvort það sé stórt eða lítið, með eða án glugga og svo 

framvegis. Í tímum hjá Ástríði ráða börnin alveg ferðinni. Þau mega nota allt sem er í rýminu 

og það sem þau gera er sjálfsprottið. Ástríður gerir ekki neinar kröfur til barnanna og stundum 

tekur það langan tíma fyrir þau að átta sig á því að hún sé í rýminu líka. Börnin eru í sínum 

eigin heimi og lætur hún þau vita öðru hvoru að hún sé til staðar fyrir þau. Sem dæmi um 

þetta má nefna að eitt sinn var hjá henni drengur sem var að reyna að opna málningartúpu og 

bað hana aldrei um hjálp. Þegar hann náði ekki að opna túpuna bauð hún honum aðstoð. Oft 

vilja börnin ekki aðstoð við að opna túpuna og sækja sér þá frekar annan lit. Ástríður segir að 
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meðferðin snúist um traust. Börnin séu að skoða hana og skoða efnið sem er í rýminu og séu 

jafnvel ekki tilbúin í neitt samtal strax. Ef börnin vilja tala fer Ástríður stundum í að gera 

teiknimyndasögu með þeim. Með því fær hún barnið til að tjá sig. Stundum taka börnin yfir ef 

þeim finnst hún ekki teikna rétt og þannig fær Ástríður meiri vitneskju um þau. 

Ástríður var með dreng í meðferð sem talaði ekkert í öll þau skipti sem hann var hjá henni að 

undanskildu einu skipti, þegar hann kvaddi hana. Hann var ofsalega reiður og beindi reiði 

sinni að hlutum sem voru inni í rýminu og gerði verk sem hann braut svo. Ástríður segir að 

með þessu hafi hann verið að tjá reiði sína í gegnum myndsköpunina. Hún segir að eina reglan 

hjá henni sé sú að börnin megi ekki meiða hana né sig sjálf og ekki skemma það sem annað 

hvort aðrir hafi búið til eða það sem sé í rýminu, en þau megi skemma sín eigin verk. Ástríður 

vill gjarnan að börnin skilji verkin eftir hjá sér en segir að það geti tekið tíma fyrir börnin að 

treysta henni þannig að þau vilji skilja verkin eftir. Þegar barn kemur til hennar getur það 

verið ofboðslega reitt og býr til verk sem inniheldur reiðina og skilur það síðan eftir. Með því 

að skilja það eftir er barnið ekki lengur eitt um reiðina. Ástríður talar um að það geti tekið 

börn allt upp í 10 tíma að öðlast traust í hennar garð. Til að byrja með reyna sum börn á 

þolinmæði hennar með því til dæmis að sletta á hana málningu og sjá hver viðbrögð hennar 

verði, hvort hún verði mjög reið. Hún verður að halda ró sinni en segir börnunum að henni 

finnist þetta ekki gott. 

Ástríður segir að það sem barnið vinnur með eða talar um sé algjört trúnaðarmál milli hennar 

og barnsins. Hún ræðir ekki um það við aðra sem fram fer í meðferðartímum hennar en segir 

foreldrum og fagfólki frá því sem verið sé að vinna með hverju sinni eins og þegar verið er að 

vinna með sjálfsmyndina. Ef hún telur að barnið geti skaðað sjálft sig ber henni skylda til að 

tala um það við foreldra og/eða fagfólk. 

Ástríður er mjög hlynnt foreldrasamstarfi og fjölskyldumiðaðri vinnu og stundum koma 

foreldrar með börnunum í meðferðartímana. Hún segir að þá upplifi foreldrarnir tilfinningar 

hjá börnunum sem þeir hafa jafnvel aldrei áður séð.  

Ástríður sér oft árangur af meðferðunum hjá sér. Sem dæmi má nefna að hjá henni var 

drengur, sem fór sjálfur að leita eftir samskiptum við aðra eftir að hafa verið hjá henni. Annar 

drengur fór að átta sig á því að hann væri ekki einn í heiminum heldur væru fleiri í hans 

nánasta umhverfi. Enn annar drengur átti erfitt með að hafa hægðir einn, þurfti alltaf að hafa 

foreldra sína hjá sér á meðan. Þegar hann var hjá Ástríði velti hann mikið fyrir sér hægðum og 
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bjó til hægðir úr öllu. Hann átti það til að smyrja efninu út um allt gólf og líkja því þannig við 

hægðir. Þegar hann hætti hjá Ástríði sagði móðir hans að hann væri farinn að geta farið á 

klósettið að hafa hægðir sjálfur.  

3.2. Einhverfa 

Vísindamaðurinn Eugene Bleuler skilgreindi fyrstur manna einhverfu árið 1912. Einnig hafði 

hann komið með tillögu um að skilgreina einhverfu sem geðklofa (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008, bls. 15).  

Einhverfa er skilgreind sem röskun í taugaþroska, sem kemur gjarnan í ljós snemma á 

lífsleiðinni. Einhverfa er skilgreind sem gagntæk þroskaröskun og hamlar þroska barnsins 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). Sjá má óeðlilegt mynstur í vitsmunaþroska 

barna með einhverfu, hvort sem þau eru þroskahömluð eða ekki. Minni þeirra er mjög gott og 

getur jafnvel verið einstakt (Barker, 2004, bls 95). Einhverfa veldur því að barnið á erfitt með 

að læra að tjá sig, eiga félagsleg samskipti og nota ímyndunaraflið í leik (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008, bls. 15). Dr. Leo Kanner, frá Baltimore, lýsti einhverfu árið 1943. Hann áleit 

að einhverfa stafaði af umhverfis-áhrifum, en flestir geðlæknar töldu hins vegar að einhverfa 

stafaði af lélegu uppeldi. Sumir geðlæknar héldu að einhverfa stafaði af barnageðklofa 

(Batshaw, Pellegrino og Roizen, 2007, bls. 326). Í ritgerð, sem læknirinn Leo Kanner skrifaði 

árið 1943, var einhverfu fyrst lýst sem sérstakri röskun. Í þeirri ritgerð lýsir Kanner 

athugunum sínum á börnum. Á þeim tíma voru einkenni einhverfu talin benda til 

vitsmunalegrar eða tilfinningalegrar fötlunar. Læknir í Vínarborg, Hans Asperger, skrifaði ári 

síðar um ástand þar sem einkennin voru svipuð þeim sem Kanner hafði lýst og var kallað 

Asperger-heilkenni en það er ein tegund einhverfu (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 

15-16). Algeng hegðun barna með einhverfu er til að mynda að athuga og prófa rútínur, rugga 

sér, snúa upp á handlegginn, lemja höfðinu í eitthvað og önnur endurtekin hegðun. Hegðun af 

þessu tagi á samt ekki einungis við börn með einhverfu og gætu einnig átt við þroskahömluð 

börn eða alvarlega sjónskert eða heyrnarlaus börn. Aðrar hegðunarraskanir sem fyrirfinnast í 

börnum með einhverfu eru ofvirkni, upplausnar-hegðun og skapofsaköst sem geta komið án 

þess að ástæða sé fyrir henni. Önnur sameiginleg einkenni eru svefntruflanir, greinilega 

óraunsæ hræðsla, fælni og hvatvís hegðun (Barker, 2004, bls. 94).  

Algengi einhverfu er um það bil 4-5 á móti 10.000 börnum. Asperger-heilkenni er algengara 

form einhverfu eða um 30 á móti 10.000 en það form einhverfu er mun vægara en önnur 
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(Barker, 2004, bls. 92). Á Íslandi er talið að 2-6 af hverjum 1000 einstaklingum séu með 

einhverfu. Börn með röskun á einhverfurófi eru um það bil 1 af hverjum 167 eða um 24-26 

börn í hverjum fæðingarárgangi. Þeim mun eldri sem einstaklingar eru, þeim mun minni líkur 

eru á því að þeir greinist með einhverfu. Einhverfa er mun algengari meðal drengja en stúlkna 

en talið er að drengir séu fjórum sinnum líklegri til að fá greiningu en stúlkur. Einhverfa er 

almennt séð mun alvarlegri meðal stúlkna en drengja (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 

18-19). 

Til eru nokkrar gerðir einhverfu og hér koma helstu flokkarnir:  

Bernskueinhverfa  

Einkenni bernskueinhverfu koma fram á fyrstu árum barnsins. Í daglegu tali er talað um 

einhverfu eða dæmigerða einhverfu. Börn, sem greind eru með dæmigerða einhverfu sýna 

veruleg þroskafrávik á þremur tilteknum sviðum. Einkenni þurfa að vera komin fram á að 

minnsta kosti einu af neðangreindum sviðum fyrir þriggja ára aldur til þess að barn geti talist 

vera á einhverfurófinu (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21).   

Á fyrsta sviðinu er áberandi skortur á hæfni barnanna til að skapa félagsleg tengsl og/eða 

skortur á því sem sérfræðingar kalla félagslega gagnvirkni. Það þýðir að þau séu ófær um 

samskipti líkt og önnur ófötluð börn (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). Börnin 

forðast augnsamband og tala foreldrar um að börnin sín hafi verið dauf á unga aldri og ekki 

viljað láta halda mikið á sér eða kyssa sig mikið. Börnin eiga það til að hafa meiri áhuga á 

gleraugum fólks eða eyrnalokkum, svo eitthvað sé nefnt, en  manneskjunni sjálfri (Barker, 

2004, bls. 93). Börnin eiga aldrei frumkvæði í leik og taka ekki eftir bendingum annarra og 

benda ekki mikið sjálf til þess að sýna hvað þau vilja. Þegar talað er við þau svara þau jafnvel 

ekki þótt kallað sé á þau með nafni (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). 

Samkvæmt öðru sviðinu eiga börnin í erfiðleikum með að tjá hugsanir sínar og tilfinningar 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). Þessi börn eru yfirleitt á eftir jafnöldrum 

sínum hvað varðar málþroska. Þau nota jafnvel lítið af orðum, nota þau rangt eða tala alls 

ekki. Einnig eiga þau erfitt með að tjá sig almennilega með bendingum, líkamstjáningu eða 

andlitstjáningu (Barker, 2004, bls. 94). Ef börnin tala tekst þeim ógjarnan að gæða 

setningarnar lífi og framsetningin er gjarnan eintóna. Þau eiga erfitt með að ná valdi á 

almennum reglum í samræðum og grípa gjarnan fram í þegar aðrir eru að tala eða missa allan 

áhuga á samræðunum og þegja (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). 
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Samkvæmt þriðja sviðinu er hegðun barnanna áráttukennd og þau geta aðeins tekið þátt í 

daglegu lífi með því að fylgja venjum og mynstrum. Sem dæmi má nefna að sum börn verða 

alltaf að vera í fötum í sama lit, borða eftir ákveðnum reglum eða endurtaka sömu 

setningarnar aftur og aftur (Robledo og Dawn Ham-Kucharski, 2008, bls. 20-21). Börnin eru 

oft eins og páfagaukar í tali og orðin sem þau herma eftir eiga það til að koma langt á eftir og í 

engu samhengi (Barker, 2004, bls. 93). 

Ódæmigerð einhverfa 

Ódæmigerð einhverfa er frábrugðin einhverfu að því leyti að einkenni eru ekki til staðar á 

öllum þeim þremur sviðum hegðunar, sem notuð eru til að greina einhverfu. Ef einkenni koma 

fram við þriggja ára aldur og/eða ef hegðun barnsins uppfyllir greiningarviðmið einhverfu á 

einu, tveimur eða þremur einkennasviðum er um ódæmigerða einhverfu að ræða (Robledo og 

Ham-Kucharski, 2008, bls. 21). 

Aspergerheilkenni 

Aspergerheilkennið er mun algengara hjá drengjum en stúlkum. Engin augljós einkenni á 

öllum þremur sviðum einhverfu eru hjá þeim sem eru með Aspergerheilkennið. Þessu ástandi 

er stundum lýst sem „vel virku“ formi einhverfu. Börn með Aspergerheilkenni skortir ekki 

greind, þau eru ekki seinni til máls en önnur börn og þau læra að tala á svipuðum hraða og 

aðrir. Börn með Aspergerheilkenni eru lík öðrum börnum á einhverfurófinu að því leyti að 

þau eiga í erfiðleikum með samskipti við aðra fjölskyldumeðlimi, vini, kennara og 

skólafélaga. Börnin eru æðrulaus að sjá og ekki er hægt að sjá á svipbrigðum þeirra hvernig 

þeim líður. Einnig virðast þau ekki finna til samúðar með öðrum í sama mæli og aðrir 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 21-22). 

Í dag er vitað að einhverfa tengist erfðafræðilegri stökkbreytingu á sumum litningum 

líkamans (Robledo og Ham-Kucharski, 2008, bls. 15-16) og á genaþátturinn stóran þátt í að 

einhverfa komi fram hjá einstaklingum. Samræmi milli eineggja tvíbura er mun meira en milli 

tvíeggja tvíbura, en enn er á huldu hvernig samspilið er hvað genin varðar. Erfitt er að segja til 

um ástæður fyrir því að einkenni koma fram en líklegast eru þær margþættar (Baker, 2004, 

bls. 92-93). 

Ekki er hægt að lækna einhverfu en unnt er að þjálfa einstaklinga þannig að einkennin minnki. 

Aðallega er reynt að koma í veg fyrir að börnin þroskist óeðlilega, til dæmis með 
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atferlismeðferð. Einnig eru notuð lyf við einhverfu og stuðningur er veittur fjölskyldum 

barnanna. Einstaklingskennsla er árangursríkust fyrir þessa einstaklinga og virkar hópmeðferð 

sjaldan fyrir einstaklinga með einhverfu (Barker, 2004, bls. 99-101). Samkvæmt rannsókn 

sem gerð var á notkun listmeðferðar í hópi barna á einhverfurófinu á árunum 2004-2005 kom 

þó í ljós að hægt er að kenna félagsfærni í hópmeðferð, sem mætir þörfum þessa hóps. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hegðun batnaði og félagsfærni jókst með 

hóplistmeðferðinni (Epp, 2008, bls. 27-36). 

3.3. Fjölskyldumiðuð þjónusta  

Margir þættir hafa áhrif á það hvernig fjölskyldan bregst við nýjum aðstæðum en fötlun barns 

hefur mikil áhrif á fjölskylduna í heild sinni. Aukið álag fylgir því að ala upp fatlað barn en 

álagið getur verið margvíslegt, bæði líkamlegt, tilfinningalegt og fjárhagslegt. Foreldrar benda 

á að álagið geti verið vegna svefnleysis, erfiðrar hegðunar, andlegs álags tengdu áfalli vegna 

fötlunar og fjárhagslegra erfiðleika. Fagfólk getur einnig aukið á álag fjölskyldu en sá fjöldi 

fagfólks sem kemur að barni hefur gífurleg áhrif á líf fjölskyldunnar og eykur þannig álagið. 

Það sem einnig hefur áhrif er tilfinningalegt jafnvægi í fjölskyldu, almenn heilsa og félagsleg 

staða. Annars konar erfiðleikar hafa einnig gífurleg áhrif á álag, svo sem atvinnuleysi, 

veikindi eða fjárhagserfiðleikar. Einnig má nefna jákvæð áhrif vegna fötlunar barns, til dæmis 

aukna aðlögunarhæfni, þroska og samheldni (Hrönn Björnsdóttir, 2008, bls. 142).  

Samstarf við fjölskyldur er afar mikilvægt því fjölskyldan er einn mikilvægasti þátturinn í lífi 

barna. Markmið fagfólks með virku samstarfi við fjölskyldur fatlaðra barna er að hafa áhrif á 

þroska og líðan fatlaðra barna og fjölskyldur þeirra og er það gert með því að styrkja og styðja 

meðlimi fjölskyldunnar. Umræða í þjóðfélaginu um fötlun hefur aukist síðustu ár en með 

henni eykst skilningur fólks á fötlun. Sumir foreldrar upplifa visst áfall við fæðingu fatlaða 

barnsins síns en aðrir líta á þetta sem tækifæri. Umræðan og þar með skilningur almennings á 

fötlun hefur líklega áhrif á viðbrögð foreldra (Hrönn Björnsdóttir, 2008, bls. 140). 

Fæðing barns er mjög mikið gleðiefni en getur einnig haft gríðarleg áhrif á fjölskylduna því 

þetta verkefni er ekki auðvelt. Þegar foreldrar fá að vita að barnið þeirra er fatlað þarfnast þau 

mikils stuðnings. Það hefur mikil áhrif hvernig stuðningurinn er veittur. Foreldrarnir þarfnast 

stuðnings til að fóta sig í þessari nýju veröld sem þau eru að fara inn í. Mikilvægt er að 

fagfólk sé tilbúið á þessum tíma að bjóða fram aðstoð sína. Visst hjálparleysi gerir vart við sig 

hjá foreldrum á þessum tímapunkti og efast þeir jafnvel um sitt eigið ágæti (Hrönn 
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Björnsdóttir, 2008, bls. 141). Í rannsókn sem Elsa Sigríður Jónsdóttir gerði á reynslu foreldra 

sem eiga fötluð börn á leikskólaaldri, kom fram að misjafnt var hvernig mæður brugðust við 

þegar þeim var sagt að barnið þeirra væri fatlað. Þær bentu á að þær vildu ekki vera settar í 

hlutverk syrgjenda þar sem þeim fannst þær ekki vera í sorg. Fagfólk hafði ákveðið fyrirfram 

hvernig viðbrögð foreldranna yrðu. Það sem mæðurnar voru sammála um var að erfiðust væri 

sú óvissa sem fylgdi biðinni eftir að fá að vita hvað væri að barninu og hver framtíð barnsins 

væri. Sumar mæður fundu fyrir vissum létti eftir að barnið fékk greiningu. Stuðningur er 

talinn vera mikilvægur, sérstaklega frá maka og nánustu ættingjum. Mæðurnar tala um að ef 

ættingjar veittu ekki mestan stuðning þá skipti miklu að fá stuðning frá öðrum foreldrum 

fatlaðra barna. Þær töldu að lítið væri til af upplýsingum um það sem fjölskyldan og börnin 

eigi rétt á og þurfi þær því að treysta mikið á sjálfar sig í baráttunni fyrir réttindum. Þær 

mæður, sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um að þær væru ánægðar með leikskóladvöl 

barna sinna og töluðu um þann tíma sem börnin voru á leikskólanum sem eins konar hvíld 

fyrir þær, að þær vöknuðu til lífsins eftir að börnin færu á leikskóla. Þeim fannst mikilvægt að 

allir á deildinni önnuðust barnið svo það einangraðist ekki með stuðningsaðila (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2003, bls 57-59 og 64-65). 

Félagslegur stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna hefur góð áhrif á líðan barns og 

fjölskyldunnar sem getur síðan haft áhrif á hegðun og þroska barnsins. Þegar talað er um 

félagslegan stuðning er átt við sálrænan stuðning, upplýsingar um hvernig aðgengi að 

upplýsingum sé háttað, hver stuðningsúrræði séu og ráðgjöf til foreldra. Fagfólk veitir góðan 

stuðning. Foreldrum finnst gott að heyra frá öðrum foreldrum í svipaðri stöðu og þeir, fá 

ráðleggingar og hlustun. Skilningur og stuðningur frá nánustu fjölskyldu er gífurlega 

mikilvægur. Nánustu fjölskyldumeðlimir geta upplifað áfall á svipaðan hátt og foreldrar og er 

mikilvægt að fagfólk átti sig á þessu og sé tilbúið að aðstoða ef þörf krefur. Þegar verið er að 

skipuleggja stuðning við fjölskyldur er mikilvægt að virða skoðanir þeirra á þörfum barnsins 

og væntingar þeirra (Hrönn Björnsdóttir, 2008, bls. 143). 

Hlutverk fjölskyldumiðaðrar þjónustu er að aðstoða fjölskylduna við að takast á við aðstæður 

sínar og styðja hana þegar taka þarf mikilvægar ákvarðanir um þörf og val á þjónustu. 

Nauðsynlegt er að líta á styrkleika hverrar fjölskyldu, en allar fjölskyldur hafa einhvern styrk 

sem getur gleymst í umönnun fatlaðs barns. Mikilvægast í samstarfi fagfólks og fjölskyldu er 

áhuginn á velferð barnsins og fjölskyldunnar (Hrönn Björnsdóttir, 2008, bls. 143). 
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4. Myndsköpun og leik- og grunnskólastarf 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að tungumálið sé mikilvægasta tæki manna til boðskipta. 

Mikilvægt er að flétta málörvun inn í daglegt starf leikskólans og þá helst í gegnum leikinn 

(Aðalnámskrá leikskólanna, 1999). Hér á eftir fjöllum við um hvernig myndsköpun er lýst í 

Aðalnámskrá leik- og grunnskóla.   

4.1. Aðalnámskrá leikskóla – Myndsköpun  

Einn mikilvægasti tjáningarmiðillinn er myndmálið og fyrir börnum er það mikilvægt 

tjáningaform. Reynsla og þroskastig barna mótar frjálsa og skapandi myndgerð þeirra og 

myndmótunin eflir sjálfstraust þeirra 

Leikskólinn á að vera vettvangur fyrir barnið til að geta tjáð sig með myndum og í gegnum 

margs konar efnivið. Börnin þurfa að rannsaka alls konar efni, kynnast eiginleikum þeirra og 

prófa sig áfram. Þau þurfa að fá æfingu í samhæfingu augna og handa, og þjálfa þarf fínhreyf-

ingar og notkun einfaldra tækja og verkfæra. Börn njóta þess að skapa og sjá árangur verka 

sinna. Þau þroska með sér einbeitingu og verða betri í að leysa flókin verkefni í sköpunar-

starfi sínu. Með myndum og ýmiss konar táknum læra börn að miðla hugmyndum og 

tilfinningum sínum til annarra. Þau tjá tilfinningar í gegnum myndsköpun, til dæmis með 

teikningum og leir.  

Leikskólanum ber skylda til að sjá börnum fyrir ýmsum efnivið til myndsköpunar og ýta undir 

sjálfstæði þeirra. Umhverfið getur orðið kveikja að myndsköpun barna og þarf kennarinn að 

vera vel vakandi fyrir slíkum tækifærum. Til dæmis geta vettvangsferðir tengdar listsköpun 

verið lærdómsríkar fyrir börn (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 22-24). 

4.2. Aðalnámskrá grunnskóla – Myndsköpun  

Maðurinn hefur tjáð tilgang og merkingu mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt með hjálp 

listarinnar. Með hjálp hennar nær einstaklingurinn að öðlast lífsfyllingu og koma tilfinningum 

sínum og hugmyndum á framfæri. Í skólasamfélaginu gegnir listin sama mikilvæga hlutverki 

og í þjóðfélaginu í heild sinni. Í listkennslu reynir á hæfni manna, sem kemur fram bæði í 

handahreyfingum og hugsun. Til að einstaklingar geti túlkað og metið upplýsingar í námi sínu 

þurfa þeir að nota öll skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi. Á þann hátt verða 

einstaklingar virkir í að rannsaka og athuga (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 6). 
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Í listsköpun finna einstaklingar sér leið til að tjá sig og fá staðfestingu á hverjir styrkleikar 

þeirra og veikleikar séu. Á þann hátt endurspeglar listin margbreytileika mannlífsins. Með 

listinni fá einstaklingar tækifæri til að tjá eigin hugmyndir og tilfinningar, auk þess sem þeir 

læra að virða tilfinningar annarra. Hlutverk kennslu í listgreinum er tvíþætt. Annars vegar að 

kenna hvernig listin getur nýst sem tjáningarleið og hins vegar að nemendur átti sig á tilgangi, 

merkingu og samhengi listsköpunar. Hver einstaklingur á rétt á því að fá að kynnast listinni 

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 6). 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla segir: „Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og maðurinn 

hefur alla tíð notað myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er hægt að lýsa á annan hátt. 

Myndmál miðlar viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins ekki síður en tungumál“  

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 9). 

 

5. Hreyfiþroski  

Hér á eftir fjöllum við um mikilvægi hreyfiþroska og ýmis konar fötlun sem tengjast honum. 

Mikið af fötluðum börnum tengja myndir sínar við þann líkamshluta sem einkennir fötlun 

þeirra. Til þess að börn geti nýtt sér myndsköpun sem tjáskiptatæki þurfa þau að hafa öðlast 

vissa hreyfifærni.   

5.1. Hreyfiþroski og fatlanir   

Talið er að hægt sé að sjá merki um líkams- og hreyfiþroska í teikningum barna. Líklegt þykir 

að barn sem er með góða hreyfifærni geti gefið myndum sínum meira líf heldur en þau börn 

sem eru með lélega hreyfifærni (Valborg Sigurðardóttir, bls. 53). Hreyfiþroski er fremur 

reglubundinn hjá heilbrigðum börnum en oft er mikill munur á því hvenær börn ná 

þroskanum. Þroskaþrepin eru alltaf í sömu röð og ekki er hægt að sleppa neinu þrepanna úr. 

Ýmislegt getur haft áhrif á þroskahraða svo sem kyn, þjóðerni, holdafar og fleira. Talið er að 

þroskaferillinn sé stigbundinn samkvæmt vitsmuna- og hreyfiþroska-kenningum en þá er 

gengið út frá því að þroskinn eigi sér stað í stökkum. Innri þættir eins og þroski taugakerfisins 

hefur áhrif á þroska á hverju stigi. Þroskastigin eru bundin við ákveðin aldursskeið. Kenning 

Piaget um vitsmuni, kenning Freuds um persónuleikaþroska og kenning Kohlbergs um 

siðgæðisþroska eru dæmi um kenningar þar sem gert er ráð fyrir að þroskaferillinn sé 

stigbundinn. Alls staðar í heiminum ganga börn í gegnum sömu þroskastigin en umhverfið 
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getur þó haft áhrif á þroskann en ræður ekki úrslitum (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls 41-42 

og bls. 128). 

Frá fæðingu handfjatlar barnið hina ýmsu hluti, fyrst með taugaviðbragði og heldur þá mjög 

fast um hlutinn og getur ekki sleppt. Með tímanum fara börnin að grípa og sleppa, fyrst 

tilviljunarkennt en síðar viljastýrt. Börnin grípa fyrst utan um hluti með því að renna 

höndinni, eftir til dæmis borði, litlafingursmegin utan um hann, svo fara þau að nota alla 

höndina og um eins árs aldurinn fara þau að grípa af öryggi og með nákvæmu 

þumalfingurstaki (Þóra Þóroddsdóttir, 2001, bls. 76-77). Barnið fer að halda á drykkjar-

könnu, getur matað sig sjálft, t.d. tekið upp rúsínu og stungið henni sjálft í munninn. Frá 

fæðingu til þriggja mánaða aldurs fara börnin að ná stjórn á höfði sínu (Ingibjörg 

Georgsdóttir, 2008, bls. 13).  

Þegar barnið er 6-7 mánaða gamalt fer það að velta sér af bakinu á magann og byrjar að sitja 

óstöðugt (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008, bls. 13). Barnið er í stöðugum æfingum á gólfinu og 

fer að draga sig áfram á maganum 8-9 mánaða (Þóra Þóroddsdóttir, 2001, bls. 76). Í kringum 

9 mánaða aldur er barnið farið að sitja stöðugt og án stuðnings og byrjar að skríða. Barnið fer 

að toga sig upp í standandi stöðu í kringum eins árs aldurinn, stendur eitt án stuðnings, gengur 

meðfram hlutum og tekur sín fyrstu skref í framhaldi af því. Göngufærni barnsins eykst á 

næstu mánuðum (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008, bls. 13). Þegar barnið er í kringum 18 mánaða 

gamalt fer það að drekka úr bolla sjálft og borða með skeið (Þóra Þóroddsdóttir, 2001, bls. 

77). Tveggja ára byrjar barnið að hlaupa, sparka í bolta, príla og fara upp og niður stiga með 

stuðningi. Barnið byrjar að hoppa og standa á öðrum fæti á aldrinum þriggja til fjögurra ára, 

kastar og grípur bolta og fer að ganga upp og niður stiga án stuðnings (Ingibjörg Georgsdóttir, 

bls. 13-14). Börn verða að hafa nægilega mikla vöðva- og handastjórnun til þess að geta notað 

blýant og krotað á blað og á sama tíma haldið blaðinu kyrru. Viktor Lowenfeld og W. 

Lambert Brittain álíta að fyrst um sinn séu krothreyfingar handahófskenndar. Eftir því sem 

þroski barna eykst fara þau að ná stjórn á samhæfingu augna og handa og ná þannig smám 

saman að stjórna krotinu. Þegar þessu er náð fara börnin að tengja krotið við veruleikann 

(Valborg Sigurðardóttir, bls. 20-21). Barnið lærir að nota skæri, teikna formin hring og 

ferhyrning og Óla prik. Fjögurra til fimm ára fer barnið að geta staðið lengi á öðrum fæti, 

hoppar á öðrum fæti, fer í kollhnís, rólar, klifrar og valhoppar. Teiknifærni heldur áfram að 

aukast og getur barnið nú teiknað þríhyrning og önnur form; Óli prik verður fullkomnari og 

barnið fer að geta skrifað nokkra stafi. Barnið er farið að klæða sig sjálft í föt og úr þeim, fer 

sjálft á klósett og notar hnífapör (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008, bls. 13-14). Þegar barn byrjar í 
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skóla hefur hreyfiþroskinn aukist mikið en samvirkni hraða, afstöðu og hreyfinga er ekki 

fullkomlega mótuð. Frá 7-11 ára bætist þessi lokaþroski við og barnið er farið að geta hlaupið 

og gripið samtímis, kastað fast, nákvæmt og notað allan kraft líkamans til þess (Þóra 

Þóroddsdóttir, 2001, bls. 78). 

Fötlun getur haft áhrif á hreyfiþroska barns. Börn með Downs heilkenni þroskast ekki á 

eðlilegum hraða. Það tekur barn með þetta heilkenni um helmingi lengri tíma en heilbrigð 

börn að ná sama hreyfiþroska. Æfingar geta hjálpað barni með Downs heilkenni að ná nær 

eðlilegum hreyfiþroska. Barnið er alltaf á eftir en unnt er að koma því nær jafnöldrum sínum 

með sérstökum æfingum. Börn sem glíma við einhvers konar fötlun eiga það til, þegar þau 

teikna, að ýkja þann líkamshluta sem fötlun þeirra snýr að. Sem dæmi um þetta má nefna að 

heyrnaskert börn eiga það til að teikna óvenju stór eyru þegar þau teikna manneskju. Börn 

með skerta sjón eiga það til að ýkja stærð augnanna í myndum sínum af manneskju (Valborg 

Sigurðardóttir, bls. 53).    

Rannsakendur eru farnir að huga meira að mikilvægi hreyfifærni hjá börnum á einhverfurófi. 

Margir rannsakendur hafa tekið eftir mun á hreyfiþroska, í gróf- og fínhreyfingum hjá börnum 

á skólaaldri, sem hafa verið greind með einhverfu. Rannsóknir frá fyrri árum hafa sýnt fram á 

mismun á göngulagi barna með einhverfu miðað við ófatlað barn, m.a. styttri skrefalengd og 

hvíld milli skrefa. Í nýlegri rannsókn þar sem mat var gert á hreyfirþroska hjá börnum á 

aldrinum 6-11 ára, sem höfðu Asperger-heilkenni, kom í ljós að öll börn sem tóku þátt í 

rannsókninni voru undir meðallagi á normalkúrfunni. Í annarri rannsókn sem gerð var á 

börnum með Asperger-heilkenni fékkst svipuð niðurstaða. Fleiri rannsóknir benda til að börn 

og unglingar með Asperger-heilkenni og einhverfu séu með seinkaðan hreyfiþroska eða 

þroskahömlun í hreyfifærni almennt. Rannsóknir benda til að börn á skólaaldri með einhverfu 

séu oftar en ekki með einhverja seinkun á hreyfiþroska. Ennfremur hafa niðurstöður 

rannsókna sýnt fram á að 50-73% af börnum með einhverfu, sem hafa tekið þátt í 

rannsóknunum, höfðu mikla seinkun í hreyfiþroska miðað við normalkúrfu. Einnig hefur 

komið fram seinkun á hreyfiþroska hjá yngri börnum með einhverfu, þ.e.a.s. börnum yngri en 

þriggja ára. Þetta hefur komið í ljós þegar rannsakendur hafa farið að rýna í 

fjölskylduupptökur af börnum sem hafa svo seinna verið greind með einhverfu (Provost, 

Lopez og Heimerl, 2006, bls. 321-322). 
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Samantekt og umræður 

Í upphafi settum við fram rannsóknarspurninguna: Hvernig getur myndsköpun nýst sem 

tjáskiptatæki hjá börnum á einhverfurófi?  Okkar tilgáta var að börn allt niður í fjögurra ára 

aldur gætu nýtt sér teikningar til þess að tjá tilfinningar sínar. Niðurstaða okkar við tilgátunni 

sem við settum fram er að einstaklingar á einhverfurófinu eiga erfitt með að læra að tjá sig og 

að eiga félagsleg samskipti. Við teljum að myndsköpun skerpi þennan hæfileika og geti nýst 

þessum einstaklingum.  

Við gerð lokaritgerðar kynntumst við listmeðferðarfræði en áður höfðum við lítið sem ekkert 

heyrt af listmeðferð og vissum ekki í hvaða tilgangi hún væri notuð. Í upphafi ætluðum við að 

einbeita okkur að leikskólaaldrinum en eftir að hafa tekið viðtal við Ástríði Thorarensen, 

listmeðferðarfræðing, komumst við að því að ekki væri unnt að taka svo ung börn í 

listmeðferð þar sem þroski þeirra er ekki orðinn nógu mikill og tjá þau sig að mestu í gegnum 

leikinn. Við ákváðum því að víkka aldurshópinn en vildum þó ekki alveg taka út 

leikskólaaldurinn.  

Niðurstaða okkar er að nokkru leyti í samræmi við tilgátu okkar. Upphaflega hugsuðum við 

okkur að teikningar nýttust börnum best sem tjáningarmiðill, en þegar við fórum að afla okkur 

heimilda komumst við að því að þau geta notað ýmis konar efnivið til þess að tjá tilfinningar 

sínar. 

Í hugmyndafræði Reggio Emilia leikskólastefnunnar kemur fram að í leikskólunum eru 

myndlistarstofur sem hafa að geyma öll nauðsynlegustu tæki og tól til myndsköpunar. Að 

auki eru á hverri deild herbergi sem eru notuð fyrir annars konar skapandi störf barnanna. 

Kennarar stefnunnar leggja áherslu á gott rými en það er talið gott fyrir samskipti barnanna og 

sköpunargáfu þeirra. Áhersla er lögð á túlkun barnanna í listsköpun þar sem þau tala meðal 

annars saman sín á milli og við hinn fullorðna. Tungumálið sprettur úr myndum og myndir 

spretta úr tungumálinu. Þetta finnst okkur skipta miklu máli hvað varðar myndsköpun barna.  

Einnig kemur fram í Reggio Emila kaflanum að Malaguzzi átti það sameiginlegt með John 

Dewey að þeir gagnrýndu báðir skólakerfið. Malaguzzi gagnrýndi hvernig skólar í vestrænni 

menningu afneituðu líkama og tilfinningum barna og hvernig skólarnir upphófu kerfishugsun, 

rökhyggju og talað mál. Mikilvægt er að skoða skólakerfið út frá myndsköpun barna því í 

flestum skólum er ekki mikil áhersla lögð á myndsköpun barna fyrir utan myndlistakennslu 

einu sinni í viku. Myndsköpun hefur ekki verið ekki tekin inn í allt skólakerfið en hún gæti 
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nýst mörgum börnum. Lowenfeld og Brittain bentu einnig á gagnsemi myndsköpunar innan 

skólastarfsins. 

Í teikniþroskakenningum kemur fram að við fjögurra ára aldur hefur þrokastigið aukist mikið 

og teljum við að á þessum aldri sé fyrst hægt að taka mark á teikningum barna sem tjáningar-

leið. Styðst þetta að nokkru leyti við kenningar um forskemaskeiðið en eins og hefur komið 

fram fer barnið að tengja teikningar sínar við veruleikann á því skeiði og gerir fyrstu tilraunir 

til táknmynda og er það upphaf á nýjum tjáningarhætti. Upphaf sjálfstjáningar og upphaf 

allrar myndlistar, boðskipta og ritaðrar tjáningar má sjá á krotskeiði barna. Þrátt fyrir að við 

einblínum á aldurinn fjögurra ára og eldri er hægt að sjá, þegar börnin eldast, hvernig 

myndsköpun byrjar að nýtast þeim, sem tjáningarleið. Í kaflanum kemur einnig fram að 

framan af var litið á barnateikningar sem illa gerðar myndir eftir fullorðið fólk, enda var lengi 

talað um börn sem minni útgáfu af fullorðnum. Við teljum að enn þann dag í dag sé þessi 

hugsun við lýði bæði meðal starfsfólks leik- og grunnskóla og foreldra.  

Í kaflanum um listmeðferðina kemur fram að Diane Waller telur að meginreglur listmeðferðar 

séu aðallega fimm. Í fyrsta lagi er um að ræða myndsköpun sem er mikilvægur hluti af 

lærdómsferli mannsins. Í öðru lagi getur listmeðferðarfræðingur hjálpað barninu að komast í 

nánd við tilfinningar sem erfitt er að útskýra með orðum. Í þriðja lagi getur listin þjónað 

tilgangi sem einskonar „gámur“ fyrir sterkar tilfinningar. Í fjórða lagi gæti listmeðferðin orðið 

til þess að tengsl skapist milli barnsins og meðferðaraðila. Í fimmta og síðasta lagi getur 

listmeðferð þjónað þeim tilgangi að varpa ljósi á tilfærslu. Okkur finnst þessi fimm atriði 

koma inn á allar hliðar listmeðferðar og hvernig hún nýtist ólíkum einstaklingum. Einnig 

kemur fram að eitt það mikilvægasta við listmeðferð er að barnið eða einstaklingurinn, sem 

nýtir sér þá aðferð, þarf ekki að vera góður í að mála eða í annars konar listsköpun til að hafa 

gagn af listmeðferð. Við teljum að listmeðferð ætti að vera sýnilegri því okkur finnst þessi 

aðferð geti nýst fjölbreyttum hópi einstaklinga. Einnig teljum við að betur mætti rannsaka 

hvernig og hverjum listmeðferð nýtist. 

Dewey lagði ríka áherslu á örvandi félagslegt umhverfi og teljum við það tengjast einhverfum 

því þeir þurfa á þessari örvun að halda. Piaget lagði áherslu á að röð þroskastiganna væru 

óbreytanleg og ekki væri hægt að sleppa úr stigi, en meðfæddir gallar geta komið í veg fyrir 

að fullum þroska sé náð. Við teljum að þó svo að framgangur þroskastiganna sé hægari hjá 

sumum fötluðum börnum ætti það ekki að koma í veg fyrir að þau geti notað myndsköpunina 

sem tjáskiptatæki. Freud áleit að mótun persónuleikans á fyrstu árum mannsins gæti haft áhrif 
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á það hvernig fólk yrði síðar meir og hvernig líðan þess yrði. Við erum sammála því að börn 

mótist mjög á fyrstu æviárum sínum. Sum börn búa við erfiðar aðstæður þar sem þau eru 

jafnvel beitt ofbeldi, vanrækslu eða öðru því um líkt. Þessi börn gætu frekar nýtt sér til dæmis 

listmeðferð til þess að tjá reiði sína heldur en börn, sem hafa alla tíð búið við góðar 

kringumstæður þar sem það hefur hlotið ást og umhyggju. En við erum alls ekki að segja að 

börn sem búa við góðar kringumstæður geti ekki nýtt sér listmeðferðina sem tjáningarleið því 

okkar skoðun er sú að allir geti nýtt sér hana. Þegar við byrjuðum á því að skoða myndsköpun 

sem tjáskiptatæki hugsum við hvernig börn gætu tjáð tilfinningar sínar og finnst okkur þetta 

eiga við það sem Freud fjallaði um. Við teljum að hreyfiþroski sé mikilvægur fyrir alla, hvort 

sem um er að ræða fatlaða eða ófatlaða. Einnig teljum við að börn geti nýtt sér myndsköpun 

sem tjáskiptatæki en þó þurfa þau að hafa náð vissum hreyfiþroska. 
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