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Inngangur 

 
 

Snemma á tuttugustu öld fóru myndverk barna að vekja áhuga. Sköpunarhæfni 

barna, frjáls tjáning og litagleði vekja aðdáun og eru verk barna skoðuð með ánægju 

og virðingu. Þetta var samt ekki alltaf svona. Áður fyrr voru barnateikningar litnar 

hornauga, og ekki varðveittar eða skoðaðar. En með aukinni þekkingu á bernskunni 

sjálfri og þroskaleiðum hennar fóru uppalendur og fræðimenn að fá meiri áhuga fyrir 

hinum skapandi verkum barnanna. Þessi vakning varð þó einnig hjá mörgum 

myndlistarmönnum.  

 

Myndlistarmenn á borð við Klee, Kandinsky, Chagall, Picasso og Miró, fóru 

að skoða barnateikningar. Þeir heilluðust af sköpunarkraftinum og oft á tíðum 

einföldum formum og línum. Þeir fóru að vinna óhlutstæð verk sem skírskotuðu til 

teikninga barna. Þessi áhugi listamannana varð líka til þess að vakning varð hjá 

fræðimönnum og verk barna fóru að fá þá virðingu sem þau verðskulda (Valborg 

Sigurðardóttir.1989:11). 

 

Naivismi spratt fram og varð vakning fyrir list ólærðra manna. Í raun er ekki 

augljós lína á milli naivlistar, alþýðulistar og svokallaðrar utangarðslistar. Margir 

fræðimenn vilja aðgreina þessi listform, en þau eiga samt í raun mjög margt 

sameiginlegt. Þetta eru allt ólærðir listamenn, sem hafa þörf fyrir að tjá sig, og hafa 

enga eða litla þörf fyrir að læra eitthvað um list. Kannski væri réttara að kalla allt 

þetta utangarðslist, þar sem að list þessara manna fellur ekki undir hið hefðbundna 

listform. Utangarðslist er hins vegar of stórt orð, því er reynt að hólfa þetta niður til að 

auðvelda alla umfjöllun. Í þessari ritgerð er tekið fyrir það sem kallast naivismi eða 

naivlist, og aðallega er fjallað um tvívíða list. Í umfjöllun minni um naivisma tek ég 

sérstaklega mið af þeim sem oft eru kallaðir “sannir” naivistar, þ.e. þeir sem eru 

sjálflærðir. Einnig verður fjallað um lærða listamenn sem fóru útí það að leita sér 

innblásturs frá barnateikningum og alþýðulist. Farið verður yfir ferli barnateikninga.  
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Rannsóknarspurningin sem ég studdist við er “er hægt að viðhalda 

sköpunargleði æskunnar yfir á fullorðinsár?”. Er hægt að endurvekja þessa 

sköpunargleði, og er hægt að kenna hana eða læra?  

En til að ná að svara þessari spurningu (ef það er þá hægt) verða fyrst, eins og 

fyrr segir, útskýrðar barnateikningar og naivismi í grófum dráttum.   
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2. Barnateikningar 

 

Eins og fyrr segir þá var barnalist fyrr á tímum ekki metin að verðleikum. Það 

var litið framhjá kroti barna, og litið á það sem frekar mislukkaða leið til að reyna að 

teikna eins og hinir eldri. Það er í byrjun tuttugustu aldar sem áhugi fyrir kroti barna 

vaknaði. Fræðimenn fóru að rannsaka list barna og komust að því að krot er sjálfvakin 

hreyfing sem er ekki stýrt af neinum nema börnunum sjálfum. Hinn ungi hugur finnur 

til löngunar til að ná stjórn á heiminum, að skilja hann og stöðu sjálfs síns í honum. 

Við eigum að bera virðingu fyrir þessum fyrstu verkum, og ekki vanmeta mikilvægi 

listarinnar á hvaða stigi mannsins sem er (Rudolf Arnheim.1989:18).   

  

2.1.  Þróun barnateikninga 

 

 Margir fræðimenn hafa rannsakað teikningar barna, og margar fræðigreinar og 

ritgerðir hafa verið skrifaðar. Þær kenningar sem hvað hæst hefur borið á á 

undanförnum áratugum eru hugmyndafræði Viktor Lowenfeld og W.Lambert 

Brittain. Lowenfeld og Brittain gera ítarlega grein fyrir sinni hugmyndafræði í 

bókinni Creative and Mental Growth frá 1982. Þeir leggja megin áherslu á að sköpun 

sé mikilvægur þáttur í andlegum þroskaferli barna, og líta þeir svo á að myndsköpun 

sé dýrmæt náms- og þroskaleið. (Valborg Sigurðardóttir.1989:13,14). Þeir eru hvað 

þekktastir hér á Norðurlöndunum, og eins í hinum enskumælandi heimi. 

 

Sköpunarhneigð barna er órjúfanlegur þáttur í heildarþroska þeirra. Teikningar 

þeirra og önnur myndsköpun endurspegla hugarheim þeirra, tilfinningar, félagsþroska, 

skynjunarþroska og fagurþroska. Lowenfeld og Brittain greina teikni- og 

myndsköpunarferlið í ákveðin þroskaskeið og verða 2 þeirra fyrstu tekin fyrir hér, þ.e. 

krotskeið og forskemaskeið. Þó að mismunur sé á einstaklingum eru ákveðin og 

almenn einkenni sem eru dæmigerð fyrir hvert stig. Þannig taka myndverk barna 

breytingum í samræmi við aukinn andlegan og líkamlegan þroska. Sköpunarferlið 

sjálft er mikilvægast fyrir börnin og þroska þeirra, og öll myndsköpun hjálpar til að 

örva vitrænan þroska barna og allt nám þeirra. 
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2.2.  Krotskeið 

 

Svo virðist sem að hvert heilbrigt barn, hvar 

sem er í heiminum, gangi í gegnum svipað teikni- 

ferli, hvert á sínum hraða. Strax í frumbernsku fer 

barnið að tjá sig með handahreyfingum og skapi, og 

þegar það fer að handfjatla penna finnur það aðra 

leið til að tjá sig án orða. Það er að kynnast tungumálinu og það að krota er ómissandi 

þáttur í þroskaferli og heilsu barns. Barnið stendur frammi fyrir því ítrekað að gera 

upp á milli hluta sem það sér, hljóða sem heyrast, mismunandi efna sem hægt er að 

þreifa á og manneskja í öllum útgáfum. Í fyrstu tekur barnið eftir sterkustu 

andstæðunum, ljósum og dökkum litbrigðum, hæsta og lægsta hljóðinu og hárri og 

lágri manneskju. Barnið uppgötvar líka andstæður í skapi og fer það mjög snemma að 

þekkja í sundur ánægju og hræðslu, unað og sársauka. Því er ekki hægt að fjalla um 

þróun í barnalist án þess að taka með í dæmið almenna líkamlega og vitræna þróun. 

(Howard Gardner.1980:14). 

 

Skynjun barnsins á umhverfi sínu er leið hugans til að rannsaka og skilja 

heiminn. Áður en ungur hugur fullþroskar skynjun sína á t.d. húsi, skynjar barnið 

eitthvað sem er stórt og eitthvað sem endurtekur sig ítrekað í upplifun þess. Þessar 

byggingar líta allar mismunandi út, en þær hafa eitthvað sameiginlegt, og það er þessi 

sameiginlegi þáttur sem hinn ungi hugur nemur. Annað dæmi sem hægt er að nefna er 

tré og ruglingslegt net þess. Til að skilja tré þarf að skynja að bygging þess myndast 

öll útfrá stofni sem er í miðjunni, svo teygja greinarnar sig út í allar áttir. Þessu nær 

barnið strax í barnæsku, og sýna teikningar ungra barna að þau ráða við þetta flókna 

form (Rudolf Arnheim.1989:28, 17) 

 

Samkvæmt Lowenfeld og Brittain er krotskeiðið frá 18 mánaða til 4 ára, og er 

þetta talið upphaf sjálfstjáningar. Fyrsta stóra skrefið sem barn tekur er að geta haft 

vald á blýanti, geta hreyft hann eftir blaðinu og haldið blaðinu kyrru. Það sem er 

meint með kroti er að það sé sýnilegur árangur af að hreyfa t.d. blýant á ýmsan hátt 

yfir t.d. pappír, þannig að eftir verði merki eða drættir eftir þessa hreyfingu (Valborg 

Sigurðardóttir.1989:20). Þetta krot barna er upphaf allrar myndlistar, ritaðrar tjáningar 

Mynd 1. 



María Einarsdóttir                                                                                         Lokaritgerð   
Grunnskólabraut                                                                                           KHÍ 2008 

 7 

og annarra boðskipta. Það er mjög mikilvægt að barnið finni að þessi nýja 

tjáningarleið þess sé viðurkennd. Því er jákvætt viðhorf fullorðinna mjög mikilvægt.  

 

Mjög fljótt gerir barnið sér grein fyrir því að það er samhengi á milli hreyfinga 

þess og þeirra merkja sem koma á blaðið. Það finnur að það hefur áorkað einhverju og 

haft áhrif á umhverfi sitt. Það er þessi uppgötvun barnsins, að það hafi búið eitthvað 

til sjálft, sem er svo mikilsverð. Samhliða alhliða þroska barnsins tekur krot lítilla 

barna allmiklum breytingum frá 18 mánaða aldri til 4 ára. Það hefst með 

handahófskenndum merkjum sem svo þróast smám saman yfir í form sem eru 

þekkjanleg. Þessi mikla breyting á krotinu ber vott um breytingar á alhliða þroska 

barnsins. Barnið öðlast smám saman þroska til að samhæfa augu og hönd, það fer að 

hafa stjórn á krotinu sínu, svo fer það að tengja krot sitt við hutveruleikann.  

 

Það hefur verið rannsakað að fyrstu krot barna eru hringlaga eða bylgjulaga. Í 

þessaum hreyfingum lyfta börnin öllum arminum –frá fingri til olnboga- hátt upp og 

lækka niður, allt í einni hreyfingu. Þegar börn gera beina línu er handleggurinn 

útréttur og olnboginn beygður. Til að gera hornlaga form beita börnim úlnliðnum sem 

beygist hálfa leið. Ánægjan og æfingin í því að gera þessar mismunandi hreyfingar 

útskýrir kannski vel af hverju þessi form eru svona algeng í kroti ungra barna. 

Sjónrænu áhrifin eru auðvitað líka heillandi, þau taka eftir muninum á milli dökka 

krotsins og hvíta yfirborði blaðsins. Þegar þetta tvennt kemur saman, ánægjan yfir 

hreyfingunni og að sjá eitthvað myndast fyrir tilstuðlan hennar, er ekki að furða þó að 

börn finni fyrir þörf til að krota (Howard Gardner.1980:44). 

 

Á aldrinum þriggja til fjögurra ára fer barnið að beita fingurgripi í stað 

þvergrips. Það hættir að halda á litnum í lófanum og fer heldur að nota fingurna. 

Hreyfingin er í úlnliðnum en fingurnir hreyfast ekki. Samhliða þessu fer barnið að 

veita því athygli að fullorðnir hvíla handleggi sína á borðinu, og þannig verður 

auðveldara fyrir þau að stýra blýantinum. Áhugi, ánægja og meiri þolinmæði fer að 

aukast á þessu stigi og krotið verður fjölbreyttara. Ánægjan felst þó aðallega í 

hreyfingunni sjálfri og því valdi sem það upplifir við þessa færni. 

 



María Einarsdóttir                                                                                         Lokaritgerð   
Grunnskólabraut                                                                                           KHÍ 2008 

 8 

Um leið og barnið fer að gefa 

myndum sínum nafn eru það skýr merki 

um að hugsun barnsins hefur tekið 

breytingum. Barnið fer að tengja krot 

sitt við umheiminn og upplifun sína á 

honum. Þarna er farin að þroskast með barninu hæfni til að varðveita  

sjónmyndir, það hugsar ekki lengur svo til eingöngu í hreyfingum.  

Barnið fer að nota ímyndunaraflið, og sjónmyndir eða hugmyndir í auknum 

mæli. Eins er það að tákna óhlutstæð hugtök eins og hraða og hreyfingu í myndum 

sínum. Oft talar barn við sjálft sig á meðan það er að teikna, og er litið á þetta eintal 

sem vísir að frásögn eða skrásetningu þess sem barnið hefur upplifað. Þeir fullorðnu 

þurfa að hafa í huga að krot barns getur haft merkingu fyrir barnið þó að fullorðnir 

skilji það ekki. Því er nauðsynlegt fyrir þá fullorðnu að vera ekki að þvinga barnið til 

að gefa kroti sínu nafn eða gefa skýringu á því. Það getur haft neikvæð áhrif og dregið 

úr sköpunarhæfni þess, áhuga og ánægju af því að krota. Það á að hvetja hvert barn til 

að krota á sinn sérstæða hátt, og með því að taka þátt í gleði þess og hrifningu á 

afrekum sínum, vekur það traust barnsins og ýtir undir áhuga þess á þessu nýja 

hugsunar- og tjáningarformi sínu (Valborg Sigurðardóttir.1989:24,25). 

 

 

2.3.  Forskemaskeið 

 

Yngstu árin í barnæsku eru sannkölluð blómatíð í listrænni þróun, og er mjög 

mikilvægt fyrir kennarann og foreldra að ýta undir og næra þessa hæfileika sem 

lengst. Á þriðja og fjórða ári byrjar barn að gera hringi, krossa, ferhyrninga og 

þríhyrninga, og þau byrja að tengja þessi form saman sem er mjög stórt skref.  

Barn fer að uppgötva tungumál lína og forma sem tengist að lokum líkt og hljóð 

tungumála, í þýðingarmikla heild. Vendipunktur er svo þegar barnið gerir í fyrsta sinn 

kunnuglega mynd af því sem það upplifir. Svoköllið “höfuðfætla” er það fyrsta sem 

kemur fram, og stendur þetta form fyrir alla menn. En áður en barnið fer að gera 

kunnuglegt form sem á að standa fyrir eitthvað sérstakt fyrirbæri, tengir það orð við 

það sem það er að teikna þó að formin séu óljós. En fyrir því er þetta eitthvað sem það 

upplifir dagsdaglega eins og að fara í rúmið eða leika sér úti, einhver táknrænn leikur 

eða samskipti á milli barnsins og samfélagsins. Oft er líka nafnið sem það gefur 

Mynd 2. 
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teikningu sinni tilviljanakennt og eitthvað sem kemur eftir á, þegar það er spurt að því 

hvað þetta eigi að vera (Howard Gardner.1980:10,11).  

 

Annað stigið í ferli barnateikninga er forskemaskeið sem er frá 4 til 7 ára 

aldurs, og þar koma fyrir fyrstu tilraunir barnsins til táknmynda. Barnið fer nú 

vísvitandi að búa til alls konar form, og það hefur meiri stjórn á kroti sínu. Þessi form 

verða þekkjanlegri um fimm ára aldur, sem eiga þá að tákna t.d. hús, fólk eða tré. 

Barnið fer að gera myndir sem hafa meiri vísbendingu um hvað þau eru að hugsa.  

 

 

Á þriðja ári kemur þessi tenging á milli myndræna tungumálsins og heimi 

upplifana og skynjana. Þá fara eins og fyrr segir, að myndast kunnugleg form sem 

eiga sér hliðstæðu í hinum raunverulega heimi barnsins. Skiljanlegt er af hverju barn 

velur mannsmynd sem aðalviðfangsefnið. Það er samt ekki beinlínis að líkja eftir 

hlutum í umhverfi sínu. Það er í raun að teikna sjálft sig, eða það sem það sér af sjálfu 

sér. Höfuðið er í augum þess mjög mikilvægur partur af líkama þess og skýrir líka af 

hverju barn teiknar höfuðið ávallt frekar stórt. En þó að barn á þessum aldri teikni 

ekki t.d. búkinn, veit það vel að það hefur búk. Allsstaðar í heiminum er höfuðfætlan 

teiknuð af börnum á vissu þroskaskeiði, óháð menningu eða félagslegri stöðu 

(Valborg Sigurðardóttir.1989:31).  

 

Strax í upphafi notar barnið teikninguna sem leið til að tjá tilfinningar sínar, 

hræðslu og óskir. Sérstaklega er þetta algengt á því tímabili þegar aðrar leiðir eru ekki 

eins aðgengilegar eða eins þroskaðar, eins og ritað mál, eða tungumál. Barn á 

Mynd 3. 
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leikskólaaldri þróar með sér mynstur eða skemu sem standa fyrir kunnuglega hluti í 

heimi þess. Það gerir línu og hring sem á að tákna blóm, ferhyrning og krossa fyrir 

hús og glugga, og hring með línum útfrá fyrir sólina. Barn æfir sig í þessum 

myndrænu uppbyggingum og er fljótt að öðlast skilning á þeim möguleikum sem 

blaðið hefur uppá að bjóða. Þá fer það að skipuleggja leiksvið, ímyndað eða 

raunverulegt, þar sem formin vinna saman í tjáningunni (Howard Gardner.1980:11).  

 

Rétt sjónarhorn eða rétt hlutföll, skiptir ekki máli fyrir barnið. Þau atriði sem 

skipta máli fyrir það og eru aðalmyndefnið teiknar það stórt. Fjölskyldan og vinir eru 

oftast stærri en annað fólk á myndunum. Listrænni útfærslu er náð í lok 

leikskólaaldursins. Teikningar barns á þessum aldri einkennist af litagleði, jafnvægi 

og ritma. Það hefur mikla þolinmæði í að teikna, og barn sem er ótruflað mun eyða 

endalausum tíma í verkefni sem hefur náð að fanga athygli þess og ímyndunarafl 

(Anna M.Kindler.1997:14). Við fimm eða sex ára aldur hefur barn náð tökum á 

táknmyndum, sem gefur því tækifæri á að lýsa heiminum eins og það sér hann. Það 

getur í raun gert það sem það vill þar sem að það hefur náð þeim þroska. Það veit 

hvernig blaðið virkar, hvernig á að fylla það og hvernig á að leyfa því að vera tómu, 

og hvernig formunum er dreift um blaðið. Það fer að skipuleggja sig fyrirfram áður en 

það byrjar að teikna. Finna út hvar formin eigi að koma, og hvar auð svæði ættu að 

vera. Samt eru þessi markmið þess ekki heilög, þ.e. barnið reynir að ná þeim, en það 

skiptir það ekki megin máli þó það mistakist, það er bara reynt aftur eða það snýr sér 

að öðrum hlut (Howard Gardner.1980:140).  
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 Á þessu þroskaskeiði, 4-7 ára, upplifir barnið margt og safnar þannig í 

reynslu- og þekkingarbanka sinn. Hugtakaskilningur þess eykst og hugtakamyndun 

verður fjölbreytt. Það myndar ný hugtök og eru táknmyndir í teikningum þess 

breytingum háðar, og ekki bara mannamyndir heldur líka aðrar teikningar eins og t.d. 

hús, tré og blóm. Í lok forskemaskeiðsins, eða um sjö ára aldur, er komin meiri festa í 

teikningar barnsins. Það er komið eitthvað tiltekið skema sem barnið tileinkar sér, 

ákveðin form sem það teiknar aftur og aftur á svo til sama hátt (Valborg 

Sigurðardóttir.1989:32). 

 

 Ef að barn hefur ekki þróað með sér hugtök um umhverfi sitt þegar það er 

fimm ára, vantar greinilega eitthvað uppá vitsmunaþroska þess. Það er hægt að finna 

útfrá teikningum barns hvernig það stendur sig á öðrum sviðum. Ef barn verður fyrir 

sterkum hughrifum þá á það til að ýkja eða leggja óeðlilega áherslu á sum smáatriði, 

eitthvað sem snertir það sterkt tilfinningalega. Þannig hefur strákur sem er 

heyrnarskertur tilhneigingu til að teikna eyrun mjög stór, stelpa sem gengur berfætt í 

röku grasinu teiknar tærnar sínar risastórar. Þannig hefur reynsla barnsins af hlutum 

og persónum mikil áhrif á það hvernig það teiknar þessa hluti (Valborg 

Sigurðardóttir.1989:36,37).  

Mynd 4. 
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2.4.  Seinni skólaár 

 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar barn kemur upp í grunnskóla fer þessi ferska og 

kraftmikla sköpunarþörf minnkandi. Því er kennt að haga sér vel og fylgja 

skólareglum, og þeir sem vita rétta svarið eru verðlaunaðir. Áhugi þess á 

tungumálinu, leikjum og félagslegum samskiptum fer vaxandi. Það fer að verða 

mikilvægara að hafa rétt fyrir sér, og að gera hlutina eins og þeir eiga að vera. Þannig 

fer grunnskólabarn að reyna að ná ljósmyndalegri raunsæi í teikningum sínum, og því 

fer áhugi þess á frjálsri myndrænni tjáningu minnkandi. Hápunktur yngri áranna er 

kaffærður um tíma að minnsta kosti. Einhverjir einstaklingar halda í þessa hæfileika 

og eru það oft einstaklingar sem eru félagslega einangraðir, eru með persónuleg eða 

fjölskyldutengd vandamál, eða fá óvenjulega og mikla utanaðkomandi hvatningu.  

 

Teikningar verða þó áfram þó nokkuð stór 

hluti af þroska barnsins á grunnskólaaldri. Inntak 

teikninganna breytist bara, frá því að vera frjáls 

tjáning yfir í að túlka umhverfið á sem 

raunsæastan hátt. Það sem kemur líka sterkt inn er 

fjölmiðlaheimurinn og félagarnir. Hægt er að 

segja að fyrr á tímum hafi ævintýri, þjóðsögur og goðsagnir verið fyrirmyndir  

barns og myndefni í teikningar þess. Í nútíma samfélagi fær barnið þessar 

sögupersónur frá fjölmiðlunum. Batman og Spiderman (og aðrar frægar hetjur) fara 

að verða áberandi myndefni, og fer barnið að mynda tilfinningaleg tengsl við þessar 

fyrirmyndir. Það syngur um þær, dreymir og teiknar. Myndheimur barns á 

grunnskólaaldri fer að verða mjög frjór og sveigjanlegur (Howard Gardner.1980:114). 

Færni barns þroskast óneitanlega með aldrinum, þar til að mörg hver missa alveg 

áhugann á því að teikna og tjá sig myndrænt yfir höfuð. Þetta gerist oft með 

unglingsárunum.   

 

Að kenna skólanum eingöngu um er þó aðeins of einfalt. Þetta er samtvinnað 

þroska heilans og auknum skilningi á umhverfinu. Barnið fer að horfa með krítísku 

hugarfari á það sem það sjálft gerir og á samfélagið sitt. Markmið þess verða önnur en 

á leikskólaárunum, og eiga líka að vera öðruvísi. Því er líka of einfalt að telja að það 

Mynd 5. 
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séu bara neikvæð áhrif sem skólinn hafi á sköpunarþörf barnsins. Þörfin færist 

kannski bara yfir á eitthvað annað svið, og blómstrar þar sem áhuginn liggur. 

Barnalist er háð árstíma, hún er í blóma þessi töfra ár sem leikskólinn og fyrstu árin í 

grunnskóla spanna. Þetta á ekki bara við myndlist, heldur líka söng og ljóðagerð. En 

leit grunnskólabarnsins eftir raunsæi og sannleika veldur því að það leitast við að tjá 

akkúrat það sem það sér, en ekki náttúrlega sjálfstjáningu (Howard 

Gardner.1980:142). 

 

2.5.  Fyrirmyndir í list barna 

 

Margir kennimenn og einstaklingar hafa verið mjög andvígir því að nota 

fyrirmynd eða módel í kennslustofunni. Þeir telja að það dragi úr sköpunarkraftinum 

hjá barninu, að fyrirmyndin taki stjórnina af ímyndinni. Það er nú samt svo að það er 

náttúrulegt fyrir list að lýsa hlutum úr umhverfinu og lífinu. Það skiptir ekki megin 

máli hvort myndin af einhverjum hlut er teiknuð eftir minni eða á meðan barnið horfir 

á hlutinn. Það hefur sýnt sig að ungt barn horfir hvort eð er lítið á fyrirmyndina. Það 

veitir vissum vísbendingum athygli en vinnur síðan sitt verk útfrá minningunni og 

upplifuninni. Svo lengi sem að það vinni verkið sitt frá hjartanu og láti 

sköpunargleðina ráða ferðinni, skiptir ekki máli þó að það hafi fyrirmynd fyrir framan 

sig.  

 

Börn sjá allt í kringum sig teikningar og listaverk sem þau heillast af. Líf 

þeirra er yfirfullt af sjónrænum áreitum, og svo lengi sem þau eru ekki að herma hvert 

smáatriði í blindni, er bara jákvætt að þau fái að nota fyrirmyndir að leiðarljósi. Þetta 

ætti ekki að hafa áhrif á þróunina í teikningum barna. Börnin teikna frá reynsluheimi 

sínum og ef sá heimur er örvandi og leiðbeinandi fyrir listrænu hlið þeirra, verða 

áhrifin mjög sjáanleg. Með því að nota fyrirmyndir á örvandi og frjálsan hátt hefur 

það jákvæð áhrif á teikningu barna, þau leita að eðlisfari hvort eð er í það að teikna 

það sem þau sjá og upplifa (Anna M.Kindler.1997:21). 
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3. Naivismi 

 

Naivismi og naivlist hafa í raun alltaf verið til í okkar samfélagi. Í lok nítjándu 

aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu fóru listamenn og fræðimenn að veita þessum 

verkum athygli. Þeir fóru að stúdera og rannsaka þessi óhefðbundnu verk, og drógu 

þau í leiðinni upp á yfirborðið. Naivismi fór að blómstra í kjölfar iðnbyltingarinnar, 

eða þegar hún var í hámarki. Það er hægt að segja að þegar heimurinn varð sífellt 

stærri og tæknivæddari fór maðurinn að leita að uppruna sínum, og fór uppruninn að 

skipta meira máli en áður í öllu þessu ringulreið. Hann fór að þrá eitthvað sem var 

ekta, einfalt og einlægt. (Aðalsteinn Ingólfsson.1989:5). Það voru þónokkrir sem 

snéru sér að listinni í þessari leit sinni. Þetta var fólk sem bjó til list listarinnar vegna. 

Þau gerðu þetta fyrir sig, og enduðu þannig á hliðarveginum í þróun listarinnar á 

þessum árum.  

 

Seinna í byrjun tuttugustu aldar fóru þekktir og færir listamenn að leita sjálfir 

að einhverju fersku og nýju. Þeir stóðu frammi fyrir því að ef þeir vildu vekja athygli 

þurftu þeir að leita frumleikans frekar en snilldarinnar og leikninnar. Þeir vildu búa 

eitthvað til sem ekki hafði sést áður í sölum safnanna, þeir vildu gangast við barninu í 

sjálfum sér og byrja á byrjuninni. Þessir listamenn fóru að leita til frumstæðrar listar, 

höggmynda og grímugerðar í Afríku, ýmiskonar alþýðulistar og handverks, 

barnalistar og listar vanheilbrigðra einstaklinga. Þeir sáu að til var fólk sem gerði list 

sem var svo kröftug og tjáningarfull, en samt svo einföld. Hin tvö meginkjörorð 

vestrænnar listar, “raunsæisleg túlkun náttúrunnar” og “hin fullkomna fegurð” virtust 

ekki raska ró þessara lista- og handverksmanna. Verkin þeirra bjuggu yfir því sem 

evrópsk list virtist hafa glatað á langri leið sinni, þ.e. skýr formgerð, mikil 

tjáningarþörf og einföld tækni (E.H.Gombrich.1997:561).  

 

3.1.  Naivismi lærðra manna 

 

Listamenn sem vildu finna frumleikann, yfirgáfu hið hefðbundna listform og 

upphófu hið óhefðbundna. Þannig byrjaði fólk að kynnast utangarðslist sem var í raun 

allt í kring, en ekki mjög sýnileg fyrr en listamenn drógu hana fram. Því voru það 

áhugamenn og listamenn sem fyrst fóru að veita barnalist athygli, fóru að rannsaka 
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hana og meta að verðleikum. Þetta nýja listform sem var að fæðast, naivismi, féll vel í 

fjöldann. Þarna gat fjöldinn samsamað sig við myndefnið. Það var verið að fjalla um 

þeirra líf, þeirra drauma og veruleika, þeirra þjáningu og langanir. Naivismi náði til 

breiðari hóps með einlægni sinni og hreinskilni. Umfjöllun um nútímalist er 

ófullkomin nema með því að minnast á naivisma, hvort sem það er list lærðra manna, 

eða ólærðra. Rétt eins og aldrei er fjallað um upphaf listasögunnar án þess að minnast 

á hellamyndir fornmanna.  

 

Nálgun lærðra listamanna er þó allt 

öðruvísi en nálgun ólærðra naivlistamanna. 

Lærðir listamenn leita efna og innblásturs til 

barna, frumstæðs samfélags, vanheilbrigðs 

fólks og naivlistar. Þeir nota meðvitað sterka 

liti, stílfærð form og forðast viljandi 

þrívíddina í máluninni. Lærðir listamenn 

tileinka sér eiginleika og tækni naivlistar og 

barnalistar, en þeir eru í raun bara að læra leiðir til að finna ný form og nýjar  

aðferðir. Margir listamenn trúðu því að það ætti ekki að keppast við að ná sjálfstjórn, 

heldur ætti að leyfa sköpunareðlinu að ráða. Listaverkið á að vaxa í samræmi  

við innri lögmál þess. Útkoman kemur þá oft skemmtilega á óvart. Þessir færu 

listamenn fóru að rifja upp bernskuna, þegar hægt var að búa til hluti úr nánast hverju 

sem var með smá ímyndunarafli. Þeir voru þó ekki að reyna að gera eftirmyndir, 

heldur varð verkið að vera merkilegra og varanlegra en svo. Þeir komust þó að því að 

sérfræðimenntun gat allt eins verið bölvun, frekar en blessun. Aðdáun þeirra á 

einföldum verkum ólærðra “sunnudagsmálara” urðu til þess að listamennirnir höfnuðu 

flóknum kenningum. Þeir leituðu leiða til að samsama sig hugarfari mannsins á 

götunni, og mála hreinar og einlægar myndir. Myndir þar sem telja mætti hvert 

laufblað og hvert strá. Þeir vildu vera jarðbundnir og velja sér myndefni sem 

venjulegt fólk gæti skilið og notið (E.H.Gombrich.1997.584,586).  

 

 

 

 

 

Mynd 6. 
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3.2.  Naivismi sjálflærðra manna 

 

Lærðir naivistar eru að skapa sína list bæði fyrir sig og fyrir almenning að sjá, 

og vonandi kaupa. En sjálflærðir naivistar eru að skapa list fyrir sig fyrst og fremst. 

Sjálflærðir naivlistamenn leita efna og innblásturs inni í sér og hafa ómælda þörf til að 

tjá sig frjálst. Þeim er sama hvað er hefðbundið og hvað er rétt eða rangt. Þeir vinna 

ekki meðvitað, eru ekki að reyna að gera eitt eða annað. Hver naivisti hefur sitt 

séreinkenni og heldur sig við sinn ramma. Annað sem einkennir list naivisma er að 

hún er tímalaus, er hvorki list fortíðarinnar eða nútíðarinnar.  

 

Margir fræðimenn tala um að ekki sé hægt að kenna né læra naivisma. 

Tjáningin kemur frá hjartanu fyrst og fremst og þessari ómetanlegu og sterku 

sköpunarþörf. Naivlistamenn eru fyrir utan nútímalist og hafa í raun frelsi til að leita 

hvar sem er í sköpunarþörf sinni. Þeir vita þó fæstir af þessu frelsi og eru mjög 

staðfastir í sinni listsköpun. Ef þeir eru frumlegir er það útaf því að þeir geta ekki 

verið neitt annað (Aðalsteinn Ingólfsson 1989:8). Þeir finna ekki hjá sér löngun til að 

læra meir, eða leita sér lærdóms. Þetta eru yfirleitt einfarar, svokallaðir 

“sunnudagsmálarar”, sem finna hjá sér þörf fyrir að reyna að finna sig og stöðu sína í 

þessum heimi. Til eru þó undantekningar og hafa hópar myndast utanum naivisma t.d. 

bæði í Ungverjalandi og Frakklandi. 

 

Oft er talað um að naivistar 

skiptist gróft í tvo hópa, þó að í raun sé 

ekki hægt að segja að naivistar séu líkir 

innbyrðis. Þægilegra væri kannski að tala 

um tvær áttir. Annars vegar eru það þeir 

sem segja sögur og hins vegar þeir sem 

hægt væri að kalla skreytirinn. 

Sögumennirnir eru oftast nær eldra fólk 

sem er að rifja upp minningar og 

tilfinningar, og stundum vill það líka fræða yngri kynslóðina um fortíðina. 

Sigurlaug Jónasdóttir (mynd 7.) er frá Öxney á Breiðarfirði. Í myndum sínum 

dregur hún oftast upp myndir af eyjaskeggjum í dagsins önn, vinnandi hörðum 

Mynd 7. 
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höndum við ýmis verk sem hún sjálf var alin upp við. Sigurlaug er nákvæm í útlistum 

og málar með skærum og björtum litum. Myndir hennar byrtust fyrst í tímaritinu 

Storð 1984 og hefur eftirspurn eftir þeim ekki linnt eftir það. Fékk Sigurlaug fyrst 

naivista listamannalaun. Hún er hógvær og lætur sér fátt um finnast og frábiður sér 

listrænan metnað. Hún segist sjálf vera lengi að mála hverja mynd, og er sjaldnast 

ánægð með útkomuna. Hún segist finna hjá sér þörf til að kynna fyrir unga fólkinu í 

dag hvað fyrri kynslóðir lögðu á sig, bara til að halda líftórunni (Aðalsteinn 

Ingólfsson 1989:76).  

Hægt er að segja að það sem einkenni list naivista er að þeir leitast við að 

segja skýra og gagnorða sögu. Það skiptir ekki máli hvað er viðeigandi eða ekki 

viðeigandi, þeir eru ekkert feimnir við þá hluti sem okkar líf er svo yfirfullt af. Hluti 

eins og kímnigáfu, dramatík, væmni og allskonar klisjur. Þeir vilja ekki fegra eða 

hreinsa frásögn sína, þó margir setji smá ævintýralegan ljóma á hana.  

 

Skreytirinn er hlynntari því að nota 

allskonar mynstur og skraut í sögum sínum. 

Í raun eru þeir líka að segja sögur, en 

skreytiaðferðin er mjög áberandi þó að 

litavalið sé kannski líkt þeim sem halda sig 

við hreina sögu.  

Kíkó Korriró (mynd 8.), öðru nafni 

Þórður Valdimarsson, er gott dæmi um 

skreytir. Myndir hans bera vott óbeislaðs hugarflugs sem jaðrar við hugaróra. 

Frændi Þórðar sá myndir hans í geymslu og hvatti Þórð til að sýna þær opinberlega. 

Þórður var víst mjög tregur til en fór að lokum eftir ráðum frænda síns og gékk 

sýningin mjög vel. Hann hafði mikinn áhuga á fiskum og notaði hann þá mikið í 

myndum sínum. Hann er mjög nýtinn eins og margir þeir sem vinna með 

skreytiaðferðina, en hann nýtir hvern blett á blaðinu, og skreytir hann. Þórður talaði 

um að hann væri í raun ekki að gera listaverk, heldur væri hann að virkja hæfileika 

sína til hugboða, sem hann sagðist búa yfir. 

Þeir einstaklingar sem falla undir skreytilistina eru oft með mikið og óheflað 

ímyndunarafl, og oft eru þetta einstaklingar sem eru ekki alveg í tengslum við 

raunveruleikann t.d. vegna einhverra geðrænna vankanta (Aðalsteinn Ingólfsson 

1989:64,9). 

Mynd 8. 
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“Nowadays people are calling me “artist”. I dont like this word “artist”, only 

God pushed me to do this work. I never knew people would see it, I just made 

it for my own pleasure.”   (John Maizels.1996: 220). 

 

Eins og ég sagði hér að ofan þá eru naivistar að búa til sína list fyrst og fremst 

fyrir sjálfan sig. Rétt eftir að naivismi fór að koma upp á yfirborðið, fóru ýmsir 

fræðimenn að veita því athygli hversu viðkvæm þessi list er. Hún fæðist í afkima 

hjarta listamannsins, blómstrar þar og fær líf sem einungis listamaðurinn nýtur. Um 

leið og slík “einkalist” er sett fyrir framan augu almennings, verður listamaðurinn 

opinn fyrir kröfum og ágirnd fjöldans. Þetta fer að hafa áhrif á líf og sköpunargáfu 

listamannsins. Safnarar og gallerýeigendur hafa oft verið kræfir á list þessa fólks, og 

hefur það ýtt mörgum naivistum útí það að fjöldaframleiða verk sín og þar með er 

þessi ferski sköpunarkraftur farinn að dofna. Það sem áður var stundaránægja og leið 

listamannsins til að flýja raunveruleikann, verður nú að starfi og raunveruleika. 

Peningar koma sterkt inn í þessa þróun, eitthvað sem enginn getur verið án og þegar 

listamenn sjá leið til að afla sér fjár velja þeir sér þá leið skiljanlega (John 

Maizels.1996:226).  

Mikil vakning hefur orðið fyrir því hversu mikilvægt það er að vernda þessa 

utangarðslistamenn. Safnarar og gallerýeigendur verða að nálgast þessa listamenn 

með varkárni, um leið og þeir gefa þeim tækifæri á að koma list sinni á framfæri 

(John Maizels.1996:226). Þessir einfarar mega ekki falla inní eitthvað hefðbundið 

norm sem er svo fjarri þeirra eigin sköpun. Krafturinn og undrið á að fá að blómstra á 

sinni hliðarlínu eins og áður. Það gerir þessa list að svo sérstakri og ferskri upplifun 

fyrir almenning að sjá.  

  

Margir halda því fram að naivlist eða utangarðslist sé eitthvað sem tilheyrir 

fortíðinni. Að það geti í raun enginn verið ósmitaður af nútíma þjóðfélaginu og allri 

þeirri flóru sem fylgir því. Fjölmiðlar, tónlist, verslunarmiðstöðvar, skyndibitastaðir, 

netið og fl. Þó virðist sem áhrifin virki tiltölulega yfirborðskennd á suma einstaklinga. 

Það er margrannsakað mál að í stórborg einangrast fólk, heimurinn verður fyrir þeim 

eitthvað sem er ógnandi og fráhrindandi. Þetta á sérstaklega við um fólk sem hefur 

sterka náttúrulega sköpunarþörf sem drífur það áfram. Þörf sem er svo mögnuð að 
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hún ýtir til hliðar öllum öðrum öflum. Því er og verður þessi list ávallt til staðar í 

útjörðum stórborganna (John Maizels.1996:226). 

  

En útaf þessari vakningu fyrir þessari list, af söfnurum og gallerýum, mun 

verða aukning í því að söfn verði byggð sem eingöngu einbeita sér að því að safna og 

sýna utangarðslist. Það er í raun engin tilviljun að slík vakning er nú til staðar í okkar 

nútímaþjóðfélagi. Til eru fullt af söfnum sem sýna keimlíka list, söfn þar sem fólk 

finnst það vera fjarlægt að horfa á list meistaranna. List sem verður á vissan hátt 

ósnertanleg í augum alþýðunnar. Margir nútímalærðir listamenn reyna að vinna sín 

verk með þetta í huga, þ.e. þeir reyna að nálgast áhorfandann útfrá heimi hans þannig 

að tenging verði og áhorfandinn horfi á eitthvað sem hann kannast við. Naivlist og 

utangarðslist hafa þessa eiginleika og þess vegna nær hún að heilla áhorfandann svo 

auðveldlega. Þetta er list sem þarf lítlar sem engar gagnrýnilegar útskýringar til að 

vera metin. Þetta er list sem kemur frá rótum einlægrar sköpunar og er nánast alltaf ný 

og fersk. Hvernig getur þetta annað en snert hjörtu fólks, fólks sem kann að meta að 

sjá hreinskilni, einlægni og einfaldleika (John Maizels.1996:228). 

 

3.3.  Hverjir eru sannir naivistar? 

 

Hvað telst vera naivismi og hverjir falla undir þann flokk? Í bók Aðalsteins 

Ingólfsonar, Naive and Fantastic Art in Iceland, er komið með nokkrar skilgreiningar 

á því hvað naivismi er. Hann vill meina að naivistar séu ekki alþýðulistamenn. Það sé 

munur þar á, og er megin munurinn tvennskonar. Það er handverkið sjálft sem oft 

erfist frá kynslóð til þeirrar næstu, og að alþýðulist er ætlað að gleðja augað fyrst og 

fremst, og gerir sjaldan aðrar kröfur á þá sem njóta. Naivistar hafa náð að varðveita 

sköpunargleði æskunnar, sem því miður flest öll börn missa niður á miðjum 

skólaaldri. Það er að hluta til ástæðan fyrir því að list þeirra fellur utan hins 

viðurkennda listaheims. Mjög oft eru þeir einstaklingar sem falla undir naivisma af 

mjög hógværum uppruna með litla sem enga menntun og hafa ekki myndað sér neina 

skoðun á því hvað sé góð eða slæm list. Stundum er þetta fólk sem er komið á eldri ár, 

og hefur byrjað að mála myndir sér til afþreyingar á elli árunum . 

 

Þó fólk uppfylli þessi skilyrði þá verður það ekki ósjálfrátt naivistar. Það sem 

er hvað mikilvægast í list naivista er þessi einkaheimur. Þessir listamenn búa til sinn 
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eigin myndræna heim, heim sem er fyrir utan lög og reglur og óháð einhverri tísku. 

Oft leita þessir listamenn í það að vinna alltaf með sama listformið, þeir hafa kannski 

enga löngun eða þörf til að þróa sig eitthvað áfram. Þeir vilja tjá sig á einn veg og 

halda sig við hann. Þannig er list eins naivlistamanns ekkert lík list annars naivista, 

strangt til tekið, fyrir utan einhverjar tilviljanir (Aðalsteinn Ingólfsson 1989:8). 
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4.  Listamaðurinn með barnshjartað 

 

 Oft er sagt að naivistar séu listamenn með barnshjarta. Þeir fara sínar eigin 

leiðir óháð því sem telst vera hefðbundin list. Og þó að þetta eigi meira við ólærða 

naivista, er samt hægt að heimfæra þetta yfir á suma lærða listamenn sem náðu að 

finna þennan gullna meðalveg í listsköpun sinni. Þeir fóru ekki inná þá braut að herma 

eingöngu eftir barnateikningum, heldur upphófu þeir þessa frjálsu túlkun og fundu 

þannig sínar eigin leiðir.  

 

4.1.  Barnalist og barnsleg list 

 

Barnalist hef ég fjallað um hér að ofan, og einnig barnalega list, en naivistar 

og utangarðslistamenn falla undir þann hóp. Í þessum hluta einblíni ég meira á að 

fjalla um “lærða” naivista, þ.e. þá listamenn sem meðvitað reyna að gera barnalega 

list. Þessir listamenn eru viljandi að snúa baki við öllum þeim flóknu formum sem 

þeir geta í raun gert, og þeim tilfinningum sem þeir geta tjáð á margbreytilegan hátt. 

En það er ekki annað hægt en að dást að þessum hæfileika listamannsins til að bæla 

niður það sem hann kann nú þegar, og þokast frekar í áttina að einfaldleikanum. Hann 

er þó í einfaldleika sínum að lýsa flóknari frásögn en barnið. Unga barnið er aftur á 

móti einfaldlega saklaust að eðlisfari, og endurspeglar þetta öfundsverða sakleysi sitt í 

verkum sínum (Howard Gardner.1980:142).  

 

Það er sífellt að koma upp umræða um það hvort 

verk barna ættu að vera metin sem listaverk, og myndu þá 

flokkast með listaverkum frægra listamanna á borð við 

Klee (mynd 9.), Picasso eða Mondrian. Eða hvort þessar 

teikningar ættu að vera skoðaðar sem fyrst og fremst 

æfingar sem sýna þróun og þroska. André Malraux sagði að 

þó að barn sé oftast listrænt, þá er það ekki listamaður. Því 

að hæfileiki barnsins stjórnar því, en það ekki 

hæfileikanum. Barnið á erfitt með að hafa stjórn á hæfileikum sínum, nema  

að hluta. Það getur stundum, en ekki alltaf, náð fram því sem það vill og tilætluðum 

endi. Línan á milli raunveruleikans og ímyndunarleikans er alltaf til staðar hjá 

Mynd 9. 
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barninu, sem rannsakar þessa línu aftur og aftur. Oft er líka stigið yfir línuna á milli 

listrænna tilþrifa, og þeirrar einföldu ánægju að bara gera hlutina. Svo það er 

viðeigandi að tala um “fyrstu drög” að listrænum tilburðum hjá barninu (Howard 

Gardner.1980:7,8,142).  

 

Pablo Picasso (mynd 10.) sagði 

eitt sinn “einu sinni teiknaði ég eins og 

Raphael, en það hefur tekið mig allt mitt 

líf að læra að teikna eins og barn” Margir 

listamenn á 20 öldinni hafa skoðað og 

rannsakað verk barna og lyft þeim uppá 

stall. Paul Klee er annar fær listamaður 

sem stúderaði mikið verk barna. Hann 

fylgdist grannt með syni sínum, en sagði að það væri í raun ekki hægt að  

líkja sínum eigin verkum saman við verk barna, það væri himinn og haf þar á milli. 

Barn veit ekkert um list, en listamaðurinn er aftur á móti upptekinn af uppbyggingu 

myndar sinnar, þar sem tilætluðu markmiði er náð með samvinnu við hið ómeðvitaða 

(Howard Gardner.1980:8). Þessir tuttugustu aldar meistarar voru ekki að gera 

einfaldar eftirlíkingar af teikningum barna. Það er ekkert þvingandi við línur þeirra og 

form, heldur líkjast verkin þeirra að einhverju leiti verkum barna. Það er markmið 

þeirra að draga úr flóknu formi í einfaldasta mögulega form. Þeir reyna að ná fram 

tjáningu og tilfinningu með einfaldri línu. Það er þeirra ásetningur að ná vissum 

tilþrifum fram, ekki af því að það er líkt verkum barna, heldur af því að þeir vilja ná 

þessu fram. 

 

4.2. Drifkrafturinn og sköpunarþörfin 

 

Það sem naivistar (og þá sérstaklega ólærðir listamenn) og börn eiga 

sameiginlegt er þessi mikla sköpunarþörf. Fyrir börnum er listform nauðsynleg leið til 

að bæði tjá sig og læra inná og kynnast heiminum í kring. Fyrir naivistann er það 

sama sagan, listformið er leið þeirra til að tjá sig frjálst. Annað sem þessir skapandi 

einstaklingar eiga sameiginlegt er hversu lausir þeir eru við utanaðkomandi áhrif, þeir 

þurfa ekki að fylgja neinum öðrum reglum en sínum eigin. Þeir þurfa ekki að falla 

inní neinn hóp, heldur búa bara til sín verk vegna þess að þeim langar til þess.  

Mynd 10. 
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Sem börn erum við öll listamenn. Þegar við svo eldumst dofnar þessi innri 

sköpunargleði og þörf. Sumir ná þó að varðveita þennan innri kraft og ná að halda 

honum ómenguðum. Hvers vegna sumum tekst þetta en öðrum ekki, er ekki vitað með 

vissu. Margir telja að strax í barnaskóla, á miðstiginu er oft talað um, þróist barnið frá 

þessari einlægu sköpunarþörf. Það fer að leitast við að ná raunsærri mynd af 

veruleikanum. Verkin verða flóknari og margbreytilegri, og áhrif kennarans og 

umhverfisins verður áberandi. Barnið fer að læra meira og þannig að þróa sig frá 

sínum upprunalega sköpunarkrafti. Þess vegna er oft talað um ólærða einstaklinga 

þegar fjallað er um naivlistamenn. Því minna sem þú hefur lært því betra í rauninni. 

Þessi sköpunarþörf tekur yfirhöndina yfir þekkingunni á efninu, hún gefur tilganginn 

og leiðina (Emmanuel Cooper.1994:190).  

 

Sköpunarhæfni og sköpunargáfa 

er talin vera mjög mikilvægur þáttur í 

vitsmunagerð og hugsunarferli manna. Í 

bók Valborgar Sigurðardóttur, 

Myndsköpun ungra barna. Frá kroti til 

táknmynda, eru skilgreindir nokkrir 

þættir í sköpunarhæfni manna sem 

skipta mjög miklu máli. Fjögur atriði af 

sjö nefni ég hér;  

• Hugmyndaauðgi, frjó hugsun og hugmyndaflug.  

• Frumleiki og sú hæfni að geta fundið nýstárlegar lausnir á viðfangsefnum í 

stað þess að sætta sig við venjubundnar lausnir og svör.  

• Hæfni til að sjá hverdagslega hluti í nýju ljósi og geta notað þá á óvenjulegan 

hátt.  

• Hæfni til að sjá sérstæð og ný tengsl á milli hluta og hugmynda sem voru áður 

ótengd, og ná að tengja saman þessa einstöku þætti þannig að nýstárleg form 

myndast.  

Öll sköpun hleður utanum sig eins og snjóbolti. Margvísleg reynsla eins og skynjun, 

sjón, heyrn, snerting, hugsun og gjörðir hefur áhrif á sköpunarferlið og byggist það á 

því hvernig við bregðumst við þessari reynslu. Skapandi hugsun og frjór hugur nærast 

Mynd 11. 
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fyrst og fremst á lifandi og merkingarbærri reynslu. (Valborg 

Sigurðardóttir.1989:105,108,110).  

Tilfinningar og sköpunargleði er eitthvað sem er samtvinnað. Oft er sagt að 

list lýsi tilfinningum og sé búin til af tilfinningasömum persónum. Nú er það svo að á 

okkar tímum er ekki litið upp til þessara orða, tilfinningar og tilfinningasemi. Sú 

persóna sem er tilfinningasöm er oft litin hornauga, einhver sem er hvatvís og erfitt að 

koma viti fyrir auðveldlega. Einhver sem lætur tilfinningarnar ráða fram yfir 

raunsæið. Því er sú athöfn oft litin hornauga sem er háð tilfinningum og 

hugarhræringum. En í raun er hægt að segja að annaðhvort inniheldur mannleg 

hegðun ekkert nema tilfinningar, eða það eru alls engar tilfinningar til – annaðhvort 

eða (Rudolf Arnheim.1989:24, 29).  Upplifunin sjálf á lífinu er það sem skiptir máli. 

Að fá að upplifa hvað það þýðir að elska, að skilja, að skapa, að þykja vænt um, að 

uppgötva, að vona, að þrá er í raun það sem lífið snýst um. Þegar þetta liggur fyrir er 

augljóst að list er frumkraftur lífsins í allri sinni dýrð og fullkomleika. List er þess 

vegna eitt kraftmesta verkfæri sem til er, til að tjá alla þessa upplifun. Að koma á 

einhvern hátt í veg fyrir þessa sköpunarþörf hjá manninum er einfaldlega svipting á 

lífsnauðsynlegum lífsgæðum (Rudolf Arnheim.1989:26). 
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Lokaorð 

 

 Rannsóknarspurningin er “er hægt að varðveita sköpunargleði barnæskunnar 

fram á fullorðinsár”. Með því að fjalla bæði um barnateikningar sem eru fullar af 

sköpunargleði og frumleika, og svo naivlist bæði ólærðra sem og lærðra listamanna, 

leitaðist ég við að svara þessari spurningu. Og í raun er hægt að segja bæði já og nei. 

Það er hægt að segja nei við spurningu eins og “er hægt að kenna sköpunargleði, eða 

læra hana”. En já við því að það væri hægt að örva og lífga sköpunargleðina við, en 

hvað kæmi svo undan feldinum myndi bara koma í ljós. Það er ekki hægt að verða 

frumstæður eða barnalegur að eigin ósk.  

Endaði áköf löngun sumra listamanna til að verða eins og börn í engu öðru en 

æfingum í djúphugsuðum kjánaskap. Flest allir listamenn telja að vafningsleysi og 

látleysi sé það eina sem ekki er hægt að læra, hversu mikið sem reynt er 

(E.H.Gombrich.1997:589,586). Það er auðvelt að herma eftir og endurtaka 

tæknibrögð þegar aðferðin er kunn, en ekki eins auðvelt að gera það frumlegt og 

heillandi. Margir listamenn trúðu því að það væri rangt að keppa að fullkominni 

sjálfstjórn, það ætti að leyfa listaverkinu að vaxa eða verða til í samræmi við innri 

lögmál þess. Þannig átti útkoman að koma skemmtilega á óvart. Og þannig er 

sköpunareðlið látið ráða ferðinni meir. En þessi tilgangsleysiskennd flæktist þó fyrir 

mörgum og fóru því margir listamenn útí það að skapa frekar eitthvað hrárra og síður 

tilviljunarkennt. Hægt er að segja að það sem skilur að góða listamenn sem reyna að 

gera barnalega list og þá sem reyna og eru ekki eins góðir, er að góðir listamenn ná að 

búa til myndir sem segja frá einhverju, eru með dýpt í sér og hreyfa við manni. Á 

meðan að ekki svo góðir listamenn einblína um of  á tæknina, það hvernig barnið 

notar línurnar og hvaða form það gerir, og reynir að herma eftir teikningum þeirra. 

 

 Margir listamenn hafa forskot á aðra í því að viðhalda sköpunargleði 

barnæskunnar, og eru það listamenn sem þekkja hið fábrotna líf af eigin raun. Svo eru 

þeir sem ekki eru að eltast við að læra of mikið, heldur halda sig við sinn stíl og sínar 

aðferðir. Einnig eru það þeir sem telja sig ekki til listamanna, þeir falla undir ólærða 

naivista og eru einstaklingar sem eru að gera sína list fyrir sig fyrst og fremst. Eins er 

eldra fólk sem byrjar í frítíma sínum og á elliárunum að til dæmis mála og rifjar 

þannig upp sína barnæsku og gleðina við að skapa. Listamenn (ólærðir sem og lærðir) 
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vilja skapa hluti, og er áherslan á að skapa og á hluti. Þeir vilja finna að þeir hafi 

skapað eitthvað sem ekki var til áður, eitthvað sem er varanlegt 

(E.H.Gombrich.1997.584). 

 

Sköpunarþörf er byggð á náttúrulegum og líffræðilegum forsendum. Margir 

sjá tengingu á milli barnalistar og frumstæðrar listar. Þörfina til að nota tungumál 

listarinnar til að skrá það sem er að gerast í kringum þau. Bæði börnin og 

frummaðurinn eru að tjá sig í táknum sem eru einhverstaðar á milli talaðs máls og 

ritmáls. Því meir sem barnið þroskast og því meir sem það æfir sig, fá þessi tákn meiri 

hold og verða meira lýsandi fyrir það sem þau eiga að tjá (Aðalsteinn Ingólfsson 

1989:7).  Það þarf að virkja og næra þessa sköpunarþörf og gleði. Ef unnið er að því 

strax í barnæsku býr barnið að því alla sína ævi, á einn eða annan hátt. 
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Myndaskrá 

 

 

Forsíðumynd. Hákarlaveiðar við Gamibíu. Eggert Magnússon f.1915. Naive and 
Fantastic Art in Iceland. 

 

 
Mynd 1. Krot eftir ungt barn. Barnateikningar og myndgerð. Edda Óskarsdóttir og 
Þórir Sigurðsson. 
 
 
Mynd 2. Sýnishorn af kroti ungra barna. Myndsköpun ungra barna, frá kroti til 
táknmynda. 
 
 
Mynd 3. Manneskjur án höfuðkrots, eftir 4 ára börn. Myndsköpun ungra barna, frá 
kroti til táknmynda. 
 
 
Mynd 4. Dansmeyjar, eftir 5 til 7 ára börn. Myndsköpun ungra barna, frá kroti til 
táknmynda. 
 
 
Mynd 5. Hetjuteikning. Artful Scribbles, the significance of children drawings. 
 

 

Mynd 6. Study for the Horse. Pablo Picasso. Artful Scribbles, the significance of 
children drawings. 

 

 

Mynd 7. Mótekja. Sigurlaug Jónasdóttir f.1913. Naive and Fantastic Art in Iceland. 
 

 

Mynd 8. Lífsbaráttan í höfunum. Þórður Valdimarsson f.1922. Naive and Fantastic 
Art in Iceland. 

 

 

Mynd 9. Skissa eftir Paul Klee. Artful Scribbles, the significance of children 
drawings. 
 

 

Mynd 10. Composition study for Guernica. Pablo Picasso. Naive and Fantastic Art in 
Iceland. 

 

 

Mynd 11. Teikning eftir 7 ára dreng. Barnateikningar og myndgerð. Edda 
Óskarsdóttir og Þórir Sigurðsson. 


