
Ágrip 
 

Íslenskar barnateikningar á upplýsingaöld hafa ekki fengið verðskuldaða athygli. Þær eru 

dýrmætir upplýsingagjafar um þroskastig, hugarheim, áhugamál, upplifanir og reynslu 

einstaklinga, innsýn í samfélagið og umhverfið sem börn lifa og hrærast í. Margt í 

umhverfi barna hefur breyst á síðastliðnum hundrað árum og myndsköpun barna hefur 

einnig breyst. Nú, á upplýsingaöld, hafa börn aðgang að sjónvarpi, tölvum og gífurlegu 

magni af öðru afþreyingarefni. Barnateikningar virðast hafa orðið fyrir áhrifum þessara 

miðla. Þrátt fyrir þessar breytingar má sjá sameiginlega þætti í barnateikningum áður fyrr 

og nú. 



Formáli 
Nóg er til af bókum og lesefni um myndlist barna. Mikill tími fór í að skoða þennan 

hafsjó af ritum um myndsköpun barna. Ekki reyndist jafn auðvelt að finna gamlar 

íslenskar barnateikningar. Leitin í gömlum blöðum og tímaritum bar lítinn árangur. Haft 

var samband við fjölda stofnana sem leiddu höfundinn að Borgarskjalasafni Reykjavíkur. 

Það voru teikningar í eigu einstaklinga sem urðu að lokum dýrmætustu heimildir 

ritsmíðarinnar. Höfundur safnaði einnig teikningum barna síðustu ára. Nauðsynlegt 

reyndist að fá formlegt leyfi frá foreldrum til að birta teikningar og myndir barna í 

ritgerðinni. Haft var samband við Persónuvernd og bréf til foreldra var útbúið í samráði 

við stjórnendur grunnskóla þar sem þeim var dreift í fyrsta og öðrum bekk. Viðbrögð 

foreldra voru jákvæð. 

 

Nokkrir einstaklingar verðskulda sérstakar þakkir. Fyrst ber að þakka leiðsögukennara 

mínum, Ásrúnu Tryggvadóttur sem leiðbeindi mér af mikilli natni, studdi höfundinn 

dyggilega og hvatti þegar ekkert virtist ganga. Einar Valgeir Arason faðir minn gaf 

dýrmætan tíma í yfirlestur sem ég þakka kærlega sem og þolinmæði í garð dóttur sinnar. 

Eiginmaður og móðir höfundar verðskulda þakkir fyrir dyggilegan stuðning og reglulegar 

áminningar um það sem raunverulega skipti máli. Synir mínir verðskulda þakkir fyrir að 

sýna þroska umfram aldur öll þau skipti sem móðir þeirra þurfti að sinna ritgerðinni í stað 

þeirra. Þakkir vil ég færa Kolbrúnu Sigurðardóttur sem góðfúslega eyddi tíma og kröftum 

í að finna gamlar barnateikningar. Hennar framlag var ómetanlegur þáttur í 

ritgerðarsmíðinni. Skólastjórnendum Akurskóla í Reykjanesbæ vil ég þakka fyrir góðan 

stuðning og jákvæðni í garð höfundar. Að lokum vil ég þakka öllum þeim börnum og 

fullorðnum sem lánuðu barnateikningar sínar til afnota í ritgerðinni. 

 

Ritgerðin er aðeins örlítill dropi í hafsjó ritsmíða um barnateikningar. Fjölmargir virtir 

sálfræðingar, heimspekingar, listamenn, kennarar og aðrir hafa ígrundað myndlist barna 

og sumir hafa helgað því líf sitt. Það undirstrikar það sem höfundi hefur orðið ljóst á 

síðastliðnum mánuðum: hversu mikilvægt og verðugt viðfangsefni barnateikningar eru. 
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Inngangur 
 

Ritgerðin er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. -prófs við Kennaraháskóla Íslands, vorið 

2007. Viðfangsefnið er íslenskar barnateikningar á upplýsingaöld. Vegna eðlis 

viðfangsefnisins er mikilvægt að lesandi fái góða kynningu á barnateikningum almennt 

áður en ritgerðarspurningum er svarað. Myndsköpun barna verður kynnt, gildi og 

mikilvægi þeirra verður rökstutt. Þar á eftir verður rætt um hvaða upplýsingar 

barnateikningar geta gefið og hvernig á að skoða myndlist barna. Saga barnateikninga 

verður rakin í stuttu máli og nokkrir áhrifamiklir einstaklingar nefndir í því samhengi. 

Sumir þessara einstaklinga áttu þátt í að þróa kenningar um þroskastig barna í 

myndsköpun. Þroskastig eru mikið notuð í dag við skoðun á myndlist barna og því verða 

þau kynnt í stuttu máli. Að því loknu verður snúið að öðrum þáttum barnateikninga. 

Áhrifavaldar í umhverfi barna áður fyrr og nú verða skoðaðir. Að lokum verður rætt um 

það hvort og hvernig barnateikningar hafa breyst og mynddæmi verða notuð í því 

samhengi. Viðauki sem fylgir ritgerðinni er brot af þeim barnateikningum sem höfundur 

safnaði saman vegna ritgerðarinnar. Tilgangurinn er að gefa lesendum tækifæri til þess að 

skoða og bera saman myndlist barna fyrr og nú. 

 

Orðið barnateikningar kemur oft fyrir í ritgerðinni. Þegar talað er um barnateikningar er 

átt við myndsköpun barna í formi teikninga og málaðra mynda á blöð eða annað efni. 

 

Þegar vinna við ritgerðina hófst voru ákveðnar hugmyndir farnar að mótast um 

barnateikningar. Höfundur var nokkuð viss um að barnateikningar hefðu breyst verulega 

á síðastliðnum hundrað árum vegna gríðarlegra þjóðfélagsbreytinga í hinum vestræna 

heimi. Auðvelt virtist að sýna fram á það en annað kom í ljós. Erfitt reyndist að finna 

teikningar og myndir barna frá fyrri tíð á alnetinu. Í ljós kom þó að um allan heim eru 

listasöfn sem sérhæfa sig í barnateikningum og myndum barna. Sum þeirra eru með 

myndir mörg ár aftur í tímann en myndirnar eru ekki aðgengilegar á alnetinu. Ákveðið 

var því að leita að gömlum íslenskum barnateikningum. 

 



Haft var samband við fjölda stofnana og aðila sem hugsanlega gætu haft í vörslu frjálsar 

teikningar og myndir barna fyrir 1950. Eldri barna- og unglingarit svo sem ABC og 

Æskan voru skoðuð í Þjóðskjalasafninu án árangurs. Leit höfundar að frjálsum 

teikningum barna í Morgunblaðinu fyrir árið 1980 bar lítinn árangur. Ábendingar og 

ágiskanir margra leiddu að Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Þar fundust nokkrar teikningar 

og ljósmyndir af myndum barna allt frá 1940. Þessi erfiða leit ýtti undir þá tilgátu 

höfundar hversu lítils metnar frjálsar barnateikningar eru. Viðmót fólks í 

upplýsingaleitinni staðfesti það. Flestir voru mjög áhugasamir en undrandi yfir 

viðfangsefninu eins og því hefði ekki verið gefinn gaumur áður. 

 

Íslenskar barnateikningar hafa fengið mjög litla athygli og margir gera sér ekki grein fyrir 

gildi þeirra. Mikilvægi barnateikninga er þó ótvírætt ef marka má þann gífurlega fjölda 

rita sálfræðinga, heimspekinga, kennara og listamanna um þetta viðfangsefni. Sumir 

þeirra hafa helgað líf sitt myndlist barna. En hvert er gildi barnateikninga? Eru 

barnateikningar aðeins klaufalegar tilraunir óþroskaðra einstaklinga til að endurskapa það 

sem fyrir augu þeirra ber? Ef svo er ekki, hvað geta þá barnateikningar sagt okkur? Er 

myndsköpun barna ekkert annað en tjáning tilfinninga? Hvernig á að skoða 

barnateikningar? Er einhvers konar þroskaferli í teikningum barna? Hvaða áhrif hafa 

tölvur, sjónvörp og afþreyingarefni samtímans haft á barnateikningar? Er hægt að sjá 

mun á teikningum barna nú og á síðustu öld? Ritgerðin gerir tilraun til þess að svara 

þessum spurningum og varpa ljósi á mikilvægi barnateikninga. 



Mikilvægi barnateikninga 

 

Í gegnum aldirnar hafa barnateikningar almennt ekki þótt nógu merkilegar til að skoða né 

varðveita. Það var ekki fyrr en í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar sem listamenn, 

sálfræðingar og aðrir byrjuðu að veita barnateikningum verulega athygli. Þetta voru nýir 

tímar í menntamálum, sálfræði og heimspeki. Nýjar kenningar og hugmyndir spruttu 

fram hver af annarri. Hugmyndir manna um fagurfræði voru einnig að breytast sem og 

staðall fagurfræðinnar (Leeds, Jo Alice 1989:93). Menn fóru að skoða myndsköpun barna 

með öðrum augum og á öðrum forsendum. Í dag er gildi barnateikninga almennt 

viðurkennt innan menntastofnana. Myndirnar geta gefið vísbendingu um þroskastig, 

hugarheim, áhugamál, upplifanir og reynslu einstaklinga, innsýn í samfélagið og 

umhverfið sem börn lifa og hrærast í. Myndir geta í sumum tilfellum gefið fleiri 

vísbendingar og upplýsingar en töluð orð. Oft skortir börn orð og hugtök til að tjá sig um 

tiltekið viðfangsefni en þau geta hins vegar gefið skýra mynd í teikningum. Listmeðferð 

er aðferð sem nú er mikið notuð til að hjálpa börnum að vinna úr erfiðri lífsreynslu og 

aðstæðum. Myndsköpun barna er þó ekki aðeins tjáningarmáti sem byggður er á 

tilfinningum. Frjáls myndsköpun barna krefst sjálfstæðrar hugsunar og ígrundunar. Til 

eru ótal rannsóknir, bækur og rit um barnateikningar auk þess sem fjölmörg listasöfn um 

allan heim sérhæfa sig í barnateikningum. Margir þekktir listamenn hafa uppgötvað 

sérstöðu barnateikninga og gert tilraunir til þess að mála og teikna aftur eins og börn. 

Brenda Engel kemst vel að orði um gildi barnateikninga: 

 

Philosophers, psychologists, educators, and artists in the 20th 

century have enlarged our views, given us a broad basis for 

understanding and appreciating child art. Starting then, with a 

deepened sense of potential meaning, teachers, parents, and 

others can learn to study children´s works by dwelling in that 

border space between the individual and his or her 

surroundings where creative activity takes place. Observing 

the work, moving from description to insight based on a 



developmental continuum, recognizing the unique marks of 

the individual consciousness as it encounters the outside 

world, teachers, parents, researchers, and friends can become 

constructive and articulate appreciators of child art. Art then 

will regain it´s logical place, a place of central importance in 

learning (Engel 1995:49). 



Hvað geta barnateikningar sagt okkur? 

 

Margir einstaklingar og stofnanir hafa notað teikningar og myndir barna til þess að safna 

upplýsingum um ákveðið viðfangsefni. Upplýsingarnar sem börn gefa frá sér eru oft af 

öðrum toga en annarra upplýsingagjafa. Ein ástæða fyrir því að myndir barna eru 

skoðaðar getur verið vegna þess hve opinská og óheft tjáning barna eru þó að þau skorti 

oft orð og leiðir til að tjá sig. Myndir barna geta því sagt okkur heilmargt og oft liggur 

meira á bak við þær en flesta grunar. Myndsköpun er stundum notuð í öðrum tilgangi en 

upplýsingagjafi. Hér á eftir eru nokkur dæmi sem sýna hvernig barnateikningar hafa verið 

notaðar í fjölbreyttum tilgangi. 

 

Sumir vilja skoða þjóðfélagslega viðburði svo sem stríð, átök eða náttúruhamfarir frá 

sjónarhóli barna. Fyrrverandi nemandi Franz Cizek, Friedl Dicker-Brandeis, sem lést í 

Auschwitz í seinni heimstyrjöldinni, vann með börnum í Terezin, fangabúðum nasista. 

Börnin fengu að teikna og mála myndir hjá henni. Þau gátu tjáð sig myndrænt um 

upplifun sína á styrjöldinni og fangabúðunum (Sharat Communications Ltd. 2007). Segja 

má að hún hafi verið fyrsti óformlegi listmeðferðarfræðingurinn en 

listmeðferðarfræðingar sérhæfa sig í að hjálpa einstaklingum og hópum að nálgast 

tilfinningar sínar í gegnum myndsköpun. Þeir eru oft fengnir til að vinna með 

fórnarlömbum stríðs og náttúruhamfara. 

 

Ýmsar hörmungar svo sem borgarastyrjöldin á Spáni 1936-1939 (Avery Architectural 

and Fine Arts Library 2007 og University of California, San Diego 2007), stríðið í 

Tsjetsníu (Human Rights Watch 2007b), óöldin í Darfúr í Súdan (Human Rights Watch 

2007a) og afleiðingar flóðbylgjunnar á Indlandshafi 2004 (Mennonite Central Committee 

2007) hafa komið fram í teikningum barna og lýsa upplifun þeirra á þeim. Teikningarnar 

eru mjög áhrifamiklar og átakanlegar. 

 

Aðrir vilja skoða viðfangsefni út frá sjónarhóli barna, t.d. upplifun þeirra af samfélaginu 

og umhverfinu sem þau búa í. Þar má nefna Ullu Lind og Gunnar Ǻsén sem notuðu 



myndir og teikningar sænskra barna til að afla sér upplýsinga um upplifun nemenda á 

skólum sem félags- og menntaumhverfi (Lind 1999). 

 

Barnateikningar geta líka gefið upplýsingar um tímabil í sögu þjóðar. Stórt og mikið 

verkefni hófst í Finnlandi eftir 1980 þegar Myndlistarkennsludeild Listiðnaðarháskólans í 

Helsinki (Department of Art Education at the University of Industrial Arts in Helsinki) 

fékk sent til sín fjölda gamalla barnateikninga og mynda frá skólum sem gátu ekki lengur 

geymt þær. Í ljós kom að myndirnar gáfu heilmiklar upplýsingar um eftirstríðsárin, allt 

frá 1950, innsýn í samfélag sem var í uppbyggingu og þætti svo sem iðnvæðingu, þróun 

og hönnun, heimili, mæður, feður, leiki, menningu og íþróttir (Laukka 1992:9). Þessar 

myndir hrintu af stað verkefni í kringum 1987 en þá var um 30.000 teikningum barna og 

unglinga safnað saman til varðveislu. Í kjölfarið voru haldnar margar sýningar og ýmsir 

vinnuhópar voru stofnaðir í tengslum við verkefnið. Markvisst og öflugt starf á sviði 

myndlistarkennslu heldur áfram í Finnlandi. Þetta er dæmi um hvernig barnateikningar 

geta orðið innblástur fyrir þýðingarmikil verkefni með margvíslegar afleiðingar. 

 

Teikningar barna hafa verið notaðar til að draga fram í dagsljósið sérstöðu ákveðinna 

þjóðfélagshópa sem hafa af einhverjum ástæðum einangrast. Dæmi um þetta eru indíánar 

í Mexikó sem búa í afskekktum þorpum. Bókin Colorin Colorado, The Art of Indian 

Children kom út árið 1994 á ensku (Trust for the Health of the Indian Children of Mexico 

1994). Bókin fjallar um sérstöðu barna í samfélögum indíána í Mexíkó og einstaka 

sköpunarhæfileika þeirra. Þar er dæmi um öflugt starf sem miðar að því að varðveita og 

upphefja mikilvægi tjáningar barna mexíkóskra indíána á myndrænan hátt. 

 

Sumir vilja nota myndir barna sem hjálpartæki við önnur viðfangsefni. Þeir líta á 

myndræna tjáningu sem leið að öðrum markmiðum svo sem hjálpartæki til að ná betri 

árangri í öðrum námsgreinum í skólum. Þeir réttlæta gjarnan tilvist myndlistarkennslu á 

grundvelli þess (Eisner 2002:38). Aðrir líta á myndsköpun barna sem hvíld frá 

mikilvægari námsgreinum en ekki sem hluta af raunverulegu námi. 

 



Það er þó ekki aðeins innihald myndanna sem getur gefið okkur upplýsingar. Rannsóknir 

á barnateikningum hafa leitt í ljós þroskaferli í myndsköpun barna sem nú er almennt 

viðurkennt. Við getum því sagt til um þroskastig barns í myndsköpun út frá 

teikniaðferðum þess og hafa sumir sálfræðingar notað teikningar barna til að kortleggja 

þroskaferli þeirra. Helga Eng fylgdist með myndrænni tjáningu frænku sinnar frá tíu 

mánaða til átta ára aldurs og safnaði teikningum hennar. Hún notaði teikningarnar til að 

kortleggja þroskaferli hennar og tengdi þróunina við t.d. málþroska hennar (Eng 

1931:viii). Nánari umfjöllun um tengsl myndsköpunar og þroska kemur fyrir seinna í 

ritgerðinni. 

 

Sálfræðingar hafa lengi notað myndsköpun barna, unglinga og fullorðinna í greiningu og 

meðferð. Hvert form og hver lína á sinn þátt í myndsköpun barna og hver einstaklingur 

upplifir sitt umhverfi á sinn einstaka hátt. Börn geta því oft nálgast tilfinningar sínar í 

gegnum myndsköpun en þannig er einnig unnt að fá heilmiklar upplýsingar um 

einstaklinga. Í dag eru listmeðferðarfræðingar starfandi í skólum, á sjúkrahúsum og 

einkastofum á Íslandi. Þess má geta að fyrsta Norræna námsþingið um listmeðferð var 

haldið á Íslandi árið 1975 og hefur verið haldið til skiptis á einhverju Norðurlandanna 

annað hvert ár (Félag listmeðferðarfræðinga á Íslandi 2007). Listmeðferðarfræðingar eru 

oft fengnir til að vinna með eftirlifandi fórnarlömb stríðs og náttúruhamfara eins og áður 

var getið. 

 

Eins og fram hefur komið, hefur myndlist barna gegnt margþættum tilgangi. Þessi örfá 

dæmi eru þó engan veginn endanleg upptalning á notagildi barnateikninga. Til þess að 

nota, lesa í eða njóta myndlistar barna til hins ýtrasta er æskilegt að vita hvernig á að 

skoða hana. Eftirfarandi kafli lýsir nokkrum atriðum sem gott er að hafa í huga við 

skoðun barnateikninga. 



Hvernig á að skoða barnateikningar? 

 

Ótal þætti má skoða í barnateikningum. Engin sköpun er eins og því má skoða hverja 

mynd fyrir sig. Í flestum myndum má finna sérstöðu einstaklinga og líka þætti sem eru 

sameiginlegir með myndum annarra barna. Barnakennari ætti ekki að reyna að túlka 

myndir barna á sálfræðilegan hátt. Sérhæfðir barnasálfræðingar eru þeir sem hafa 

kunnáttu og reynslu til að greina þætti í myndum sem geta gefið vísbendingar um sálarlíf 

barnanna. Kennari skoðar myndirnar með þroska í huga. 

 

Þegar byrjað er að skoða barnateikningar er fyrst og fremst mikilvægt að gefa sér góðan 

tíma til þess. Ágætt er skoða almenna þætti í myndunum fyrst og skoða síðan smáatriðin 

líkt og margir gera þegar þeir skoða önnur listaverk. Myndir barna er hægt að skoða frá 

tveimur ólíkum sjónarhornum: 

 
• Hið fyrra er að skoða verkin sem einstök fyrirbæri út af fyrir sig með sína 

sérstöðu. Verkin eru tjáningarmáti einstaklings eða hóps til þess að koma 

sínum skoðunum, upplifunum og tilfinningum á framfæri. Þessar hugmyndir 

hafa notið sín í gegnum verk Dewey, Freud, Read, Winnicott og Carini. 

Spurningar við skoðun verka frá þessu sjónarmiði eru t.d.: Hvaða miðlar 

voru notaðir? Undir hvaða kringumstæðum var myndin gerð? Hvað getur 

skoðandinn séð? Hvað tjáir myndin (sögu/frásögn/aðstæður)? Hvernig er 

myndin skipulögð? Hver er tilgangur myndarinnar? Hvaðan kemur 

hugmynd að myndefninu? (Engel 1995:30-32). 

 
• Hið seinna leggur meiri áherslu á sameiginlega þætti sem finnast í myndum 

barna sem síðan er hægt að lesa í. Verkin segja til um hvernig börn hugsa á 

myndrænan hátt og hvernig börn þróa skilning á umhverfi sínu. Þroskaferli 

einstaklingsins er borið saman við „venjuleg“ verk barna. Það eru einkum 

verk Lowenfeld, Arnheim og Gardner sem eiga vel við og styðja þetta 

sjónarmið (Engel 1995:30-35). Spurningar tengdar þroskaferli barna í 

myndrænni tjáningu eiga hér við. Er þá verið að greina myndina í tengslum 



við þroskastigin sem ákveðið er að styðjast við (sjá kaflann Þroskastig í 

myndsköpun barna). 

 

Bæði sjónarhornin gefa góða innsýn í myndverk barna. Hér er ekki verið að hallast að 

annarri aðferð frekar en hinni heldur er báðum varpað fram til að auka skilning okkar á 

barnateikningum almennt. 

 

Margir hafa skoðað myndsköpun barna og sumir hafa helgað því líf sitt. Það var þó ekki 

fyrr en í lok 19. aldar að barnateikningar byrjuðu að fanga athygli manna. Í næsta kafla 

verður saga barnateikninga rakin í stuttu máli og helstu einstaklingar sem því tengjast 

nefndir. 



Saga barnateikninga 

 

Samfélagslegar breytingar í lok nítjándu aldar, framfarir í menntamálum og aukið vægi 

sálfræðinnar hafa átt sinn þátt í að barnateikningar byrjuðu að fá verðskuldaða athygli. 

Margir sálfræðingar, heimspekingar, listamenn og kennarar hafa átt stóran þátt í að gildi 

barnateikninga hefur verið viðurkennt. Ekki eru gerð skil á öllum hér heldur eru aðeins 

nokkrir áhrifamiklir einstaklingar nefndir. 

 

Walter Smith byrjaði að leggja grunninn að myndlistarkennslu bandarískra skóla í 

kringum 1871. Iðnbyltingin skapaði samkeppni og þörf fyrir mannafl með hönnunar- og 

teiknikunnáttu. Myndlistarkennslan var tæknileg og gaf lítið rými fyrir skapandi myndlist 

(Hurwitz og Day 2001:15). 

Corrado Ricci var ítalskur prófessor sem uppgötvaði sérstöðu frjálsra barnateikninga 

þegar hann skoðaði veggjakrot barna og unglinga. Hann skrifaði fyrstu bókina um 

barnateikningar sem vitað er um, L’arte dei bambini árið 1887 (French 1956:327). 

Franz Cizek var meðal þeirra fyrstu til að leggja áherslu á sköpunarhæfileika barna í 

kringum aldamótin 1900. Myndlistartímar hans fyrir börn urðu heimsfrægir. Hann var 

frumkvöðull á sínum tíma, var virtur og viðurkenndur í hinum vestræna heimi en hefur 

þó verið gagnrýndur. Því er haldið fram að börnin hafi fengið mikla leiðsögn miðað við 

myndlistarkennslu nútímans. Myndir þeirra þykja of fullorðinslegar í myndbyggingu og 

útfærslu til þess að endurspegla frjálsa sköpun barna (Hurwitz og Day 2001:16). 

Georg Kerschensteiner var teiknikennari í Munchen í Þýskalandi sem hafði mikil áhrif á 

menntamál um aldamótin 1900. Hann ígrundaði þúsundir barnateikninga og gaf út 

ítarlega rannsókn um þróunarferli í teikningum árið 1905 sem þótti mjög framsækið á 

þeim tíma. Hann lagði fram kennningu um fjögur þroskastig í teikningum barna. Helstu 

kenningar hans birtust í bókinni Theorie der Bildungsorganisation sem kom út 1933 

(Encyclopaedia Britannica 2007a). Síðan þá hafa aðrir lagt fram kenningar um þroskastig 

í myndsköpun barna og er Lowenfeld meðal þeirra þekktustu. Þroskastigin verða rædd í 

næsta kafla. 



John Dewey er einn af þekktustu heimspekingum fyrri hluta síðustu aldar og hefur haft 

mikil áhrif á menntamál í Bandaríkjunum og í hinum vestræna heimi. Hann gaf út 

fjölmargar bækur og skrif en varðandi myndlist má helst nefna bókina Art as Experience 

frá 1934. Hann vildi m.a. gera myndlist aðgengilega öllum, færa hana úr viðjum 

listasafna og inn í hversdagslíf fólks. Myndlist á að vera aðgengileg öllum börnum og 

grundvallaratriði í tjáningu og samskiptum (Engel 1995:8-9). 

Cyril Burt var breskur sálfræðingur sem meðal annars lagði fram ítarlegar kenningar um 

þroskaferli mannsins, meðal annars í myndsköpun. Bókin The Factors of the Mind kom 

út árið 1940 og útskýrði þessar kenningar ítarlega (Encyclopædia Britannica Online 

2007b). Hann lagði fram kenningu um sjö þróunarstig í myndsköpun barna. 

Herbert Read var meðal fyrstu fræðimanna til að viðurkenna gildi barnateikninga sem 

fyrirbæri með sérstakar forsendur. Hann gagnrýndi Cyril Burt fyrir að leggja fram 

þróunarkenningu sem tekur ekki tillit til einstaklinga. Hann lagði fram kenningar um 

tengsl myndsköpunar og persónuleika. Flokkunarkerfi sem hann þróaði átti að gefa 

vísbendingu um persónuleika barnsins út frá myndsköpun þess (Engel 1995:15). Hann 

skrifaði meðal annars bókina Education Through Art árið 1943 (Encyclopædia Britannica 

Online 2007c). 

Viktor Lowenfeld hafði líklega mest áhrif á listakennslu frá árunum 1950 fram á áttunda 

áratuginn. Hann lagði mesta áherslu á að kennarar sköpuðu umhverfi sem hvetur 

nemendur til að vinna frjálst og nota sköpunargáfuna frekar en stranga kennslu og stífar 

leiðbeiningar (Hurwitz og Day 2001:18). Lowenfeld var ósammála Kerschensteiner um 

þroskastigin. Hann lagði því fram sína eigin kennningu árið 1947 í bókinni Creative and 

Mental Growth þar sem hann skipti teikniþroska barna í sex stig (Lowenfeld og Brittain. 

1987). 

Helga Eng var norskur barnasálfræðingur sem fylgdist með myndrænni tjáningu frænku 

sinnar frá tíu mánaða til átta ára aldurs og safnaði teikningum hennar. Hún notaði 

teikningarnar til að kortleggja þroskaferli og tengdi þróunina meðal annars við málþroska 

hennar (Eng 1954:viii). Helga Eng skrifaði bókina The Psychology of Children´s 

Drawings sem kom út á ensku árið 1931 og vakti mikla athygli. 

Rudolf Arnheim skrifaði bókina Art and Visual Perception: A Psychology of the 

Creative Eye sem kom út árið 1954. Bókin hafði víðtæk áhrif á listaheiminn. Þar útskýrði 



hann ítarlega gestalt sálfræðina. Hann hélt því fram að heildin væri meira en samanlagðir 

þættir þess. Hvað myndlist varðar, þá er átt við að samspil einstakra þátta, svo sem litir 

og form í myndum, skapa heildina. Með því að breyta einstökum þáttum í mynd er einnig 

verið að breyta heildinni (Hurwitz og Day 2001:9). Hann hélt því einnig fram að sjónræn 

skynjun fæli í sér sjónræna hugsun en það var í andstöðu við hefðbundnar hugmyndir. 

Menn töldu að sjónræn skynjun væri hugsunarlaus móttaka sjónrænna upplýsinga (Engel 

1995:17). 

Rhoda Kellogg safnaði rúmlega hálfri milljón mynda barna á aldrinum tveggja til átta 

ára. Hún skrifaði bækurnar The Psychology of Children´s Art (1967) og Analyzing 

Children´s Art (1969) þar sem hún meðal annars kortlagði einkenni barnateikninga með 

skipulögðum hætti (Kellogg 1970). 

Howard Gardner er sennilega einn af þekktustu sálfræðingum nútímans, sérstaklega 

fyrir fjölgreindarkenninguna sem kom út árið 1983 í bókinni Frames of Mind. Hann hefur 

skrifað mikið um myndlist barna og sköpunarhæfileika þeirra. Má þá helst nefna 

bækurnar The Arts and Human Development (1973), Artful Scribbles: The Significance of 

Children´s Drawings (1980), Art, Mind & Brain (1982) og Art Education and Human 

Development (1990). 

Brenda Engel, listamaður og kennari, hefur lengi unnið með myndlist barna og hefur 

gefið út rit og bækur þess efnis. Helst má nefna bókina Considering Children´s Art: Why 

and How to Value Their Works sem kom út árið 1995 og útskýrir m.a. gildi myndlistar 

barna og hvernig hægt sé að skoða barnateikningar (Engel 1995:iv). 

Patricia Carini stofnaði ásamt öðrum Prospect School skólann og Prospect Center í 

Vermontríki í Bandaríkjunum. Hún hefur fylgst grannt með einstökum nemendum um 

langt skeið, safnað verkum þeirra og varið miklum tíma einslega og með sérfræðingum í 

rannsóknir á þessum einstaklingum og verkum þeirra. Tilgangurinn er meðal annars að 

kanna hvernig einstaklingar bregðast við umheiminum, þar á meðal við formlegri 

menntun (Engel 1995:20-21). Myndsköpun er stór þáttur í þessari vinnu. 

Elliot Eisner hefur barist fyrir auknu vægi myndlistarkennslu í skólum. Hann hefur 

skrifað fjölmargar bækur og mörg rit um menntun, listir og námsmat. Bókin The Arts and 

The Creation of Mind kom út árið 2002 og fjallar meðal annars um mikilvægi 

myndlistarkennslu í skólum. Eisner styður fjölgreindarkenningu Howard Gardner m.a. að 



því leyti að hann leggur áherslu á nálgun námsefnis úr mörgum áttum. Með því er hægt 

að fá heildstæðari upplifun og skilining á viðfangsefninu (Hurwitz og Day 2001:10). 

Margt er sameiginlegt með kenningum John Dewey og Elliot Eisner á sviði myndlistar, 

menntunar og sköpunar þó langt sé á milli þeirra í tíma. 

 

Margir listamenn hafa átt beinan eða óbeinan þátt í að varpa ljósi á sérstöðu 

barnateikninga í gegnum tíðina. Nokkrir af þekktustu listamönnum 20. aldarinnar 

uppgötvuðu það tjáningarfrelsi sem börn búa yfir og urðu fyrir áhrifum þess. Sumir gerðu 

tilraunir til að teikna og mála aftur eins og börn. Má þar helst nefna Jean Dubuffet og 

Pablo Picasso en einnig má sjá áhrif frá barnateikningum í myndlist Joan Miro, Paul Klee 

og Wassily Kandinsky. 

 

Þó svo að saga barnateikninga sé ekki löng, þá er hún margþætt og áhrifavaldar hennar 

margir. Það er ótrúlegt hversu mikinn tíma og mikla vinnu margir einstaklingar hafa lagt í 

þágu barnateikninga í gegnum tíðina. Þrátt fyrir það er mikilvægi barnateikninga ennþá 

mörgum óljóst. Margt bendir þó til þess að framtíðin sé björt fyrir myndsköpun barna og 

ekki síst á Íslandi. Í grunnskólum landsins hefur myndlistarkennsla fengið aukið vægi í 

gegnum árin og myndlistarkennslustofur eru nú í flestum skólum. Margir kennarar sem 

eru hlynntir skapandi skólastarfi nota myndsköpun óspart í tengslum við námsefni. 

 

Eins og fram kom í þessum kafla, eru nokkrir einstaklingar sem hafa lagt fram kenningar 

um þroskastig í myndsköpun barna. Þroskastig eru mikið notuð í dag við skoðun á 

myndlist barna og því er við hæfi að þau séu kynnt í stuttu máli í næsta kafla. 



Þroskastig í myndsköpun barna 

 

Nokkrir þekktir einstaklingar úr sögu barnateikninga lögðu fram kenningar um þroskastig 

í myndsköpun. Þar sem kenningar um þroskastig barna eru ríkjandi í menntamálum í dag 

er við hæfi að staldra við og skoða þær. Námskrár á Íslandi eru að miklu leyti byggðar á 

þessum hugmyndum og gert er ráð fyrir að öll börn gangi í gegnum ákveðin þroskastig. 

Það á ekki síður við um myndsköpun barna. Þessar hugmyndir eiga rætur sínar að rekja 

til kenninga manna svo sem Piaget, Gardner og Lowenfeld (Hurwitz og Day 2001:49). 

Hugmyndirnar eru samhljóma vitsmunasálfræðinni en hún segir að börn þroskist með því 

að tengja nýja kunnáttu við fyrri þekkingu og byggja þannig upp þekkingargrunn. Aðrir 

lögðu fram kenningar um þroskastig barna í myndsköpun en hér verða kenningar Georg 

Kerschensteiner og Viktor Lowenfeld kynntar til samanburðar. 

 

Georg Kerschensteiner skipti þróuninni í fjögur þroskastig (Edda Óskarsdóttir og Þórir 

Sigurðsson 1982:5-6): 

• Táknskeið 

• Upphaf tilfinninga fyrir línu og formi 

• Útlínumynd, engin tilraun gerð til að sýna rúmtak 

• Formfræðilega rétt mynd 

 

Viktor Lowenfeld var ósammála Kerschensteiner og rúmlega fjörtíu árum síðar, árið 

1947, lagði hann fram sína eigin kenningu um þroskastigin. Hann skipti þeim niður í sex 

stig (Lowenfeld og Brittain 1987): 

• Krotskeið 

• Forstig táknskeiðs 

• Táknskeið 

• Upphafsstig raunsæisskeiðs 

• Raunsæisskeið 

• Gelgjuskeið 

 



Einfaldari útgáfa af þessum stigum kemur fram í bókinni Children and Their Art. Þar er 

talað um þrjú þroskastig (Hurwitz og Day 2001:49). Ekki fundust ásættanlegar þýðingar á 

hugtökunum á íslensku og þess vegna eru þær nefndar hér á ensku: 

• Fyrsta þroskastigið er kallað the manipulative stage, frá rúmlega tveggja til 

fimm ára aldurs. 

• Annað stigið er the symbol-making stage, frá u.þ.b. sex ára til níu ára aldurs. 

• Síðasta þroskastigið nefnist the preadolescent stage sem varir frá um tíu ára til 

þrettán ára aldurs. 

 

Kenningar um þroskastig barna í myndsköpun geta nýst sem hjálpartæki við skoðun á 

barnateikningum. Þroskastigin geta gefið til kynna hvar börn eru stödd í þróunarferlið og 

þannig dýpkað skilning okkar á myndsköpun þeirra. 

 

Margt bendir til þess að umhverfi barna hafi áhrif á myndsköpun þeirra. Í næsta kafla 

verður umhverfi barna skoðað og rætt. 



Umhverfi barna á Íslandi 

 

Umhverfi barna á Íslandi í dag er margþætt. Áður fyrr þótti sjálfsagt að börn tækju virkan 

þátt í daglegum störfum fjölskyldunnar og afþreying eins og við þekkjum hana í dag var 

munaður. Nú er afþreying mun stærri þáttur í daglegu lífi barna en fyrir tíma sjónvarps og 

tölva. Barnatími Ríkissjónvarpsins varir rúmlega eina klukkustund sex daga vikunnar en 

á laugardögum og sunnudögum er morgunsjónvarp barna í a.m.k. tvær klukkustundir. Að 

auki eru mörg heimili með fleiri sjónvarpsrásir sem bjóða upp á barnaefni allan 

sólarhringinn. Útvarpsstöð barna, Útvarp Latibær, býður upp á barnaefni allan daginn, 

alla daga vikunnar. Framboð myndefnis fyrir börn er gífurlega mikið og nýjar 

barnamyndir eru stöðugt í boði í kvikmyndahúsum landsins. Flest heimili á Íslandi í dag 

eiga tölvur og langflestir hafa aðgang að alnetinu en þar er að finna hafsjó af 

afþreyingarefni fyrir börn. Margar auglýsingar beinast að börnum og ýmislegt er gert til 

að fanga athygli þeirra. Fjölmargar verslanir eru ætlaðar börnum og úrval leikfanga er 

gífurlegt. Hvaða áhrif hefur þetta margþætta umhverfi á börn? 

 

Áhrif sjónvarps 

Margt í lífi barna hefur áhrif á þau og sjónvarp getur varla verið undantekning þar á. Oft 

heyrast raddir þeirra sem fordæma sjónvarpsáhorf barna. Sumir ganga svo langt að 

fordæma sjónvarpið algjörlega og kenna jafnvel sjónvarpinu um helstu vandamál 

samfélagsins. Það er þó ekki auðvelt að mæla hvort og hvernig sjónvarp hefur áhrif á 

börn. Í leitinni að skrifum um áhrif sjónvarps og tölva á börn þótti Howard Gardner fjalla 

ítarlega og vel um málefnið í bókinni Art, Mind and Brain. Þar fjallar Gardner nokkuð 

um börn og sjónvarp en til að rannsaka þetta viðfangsefni vandlega þyrfti helst að 

rannsaka tvo hópa úr svipuðum samfélögum. Annar hópurinn þyrfti að hafa verið 

algjörlega sjónvarpslaus og hinn hópurinn með sjónvarp. Þetta er að sjálfsögðu ekki 

mögulegt í dag þar sem lang flestir, ef ekki allir, í hinum vestræna heimi hafa einhvers 

konar aðgang að sjónvarpi. Ekki er æskilegt að bera saman mjög ólíka hópa (t.d. úr 



mismunandi menningarheimum) þar sem aðrir þættir myndu flækja og veikja 

rannsóknina. 

 

Gerð var rannsókn sem byggir á því að bera saman áhrif tveggja miðla, s.s. bóka og 

sjónvarps en niðurstöðurnar geta gefið vísbendingar um mismunandi áhrif þeirra á 

einstaklinga. Rannsókn Laurene Meringhoff sýndi fram á mjög ólík áhrif þessara tveggja 

miðla á börn. Börn sem heyrðu upplesna sögu gátu endursagt söguna í töluðum orðum 

mun betur en þau börn sem horfðu á söguna á myndbandi. Börn sem heyrðu söguna upp 

úr bók gátu einnig munað nákvæmar setningar og orð úr sögunni mun betur en börnin 

sem horfðu á (Gardner 1982:237-238). Niðurstöðurnar gefa þá helst til kynna að bækur 

hafi jákvæðari áhrif á málþroska barna en myndefni. Er þá hugsanlegt að myndefni hafi 

að sama skapi jákvæðari áhrif á sjónrænan þroska barna? 

 

Þá má spyrja hvort sjónvarp hafi örvandi eða slævandi áhrif á ímyndunarafl barna. 

Rannsóknir Brent og Marjorie Wilson sýna það að jafnvel skapandi, frjó og hæfileikarík 

börn nota ofurhetjur og aðrar þekktar persónur úr sjónvarpi í eigin myndsköpun (Gardner 

1982:254). Þetta getur bent til þess að sjónvarp hafi ekki endilega þau neikvæðu áhrif 

sem margir telja. Það hlýtur að vera augljóst að innihald sjónvarpsefnis skiptir öllu máli í 

þessu samhengi. Sjónvarpsefni sem hvorki fræðir né kveikir í ímyndunarafli barna hlýtur 

til lengdar að geta haft slævandi áhrif. Að sama skapi hlýtur fræðandi og frjótt 

sjónvarpsefni að hafa jákvæð áhrif á ímyndunaraflið eins og aðrir miðlar. Í rannsókn 

Meringoff og Vibbert var börnum skipt í mismunandi hópa. Hóparnir fengu sömu söguna 

í mismunandi formi s.s. bóka-, útvarps- og sjónvarpsformi. Á mismunandi tímapunktum 

teiknuðu börnin myndir. Einna helst mætti lesa út úr niðurstöðunum að miðlarnir virðast 

hafa mismunandi áhrif á ímyndunarafl barna. Þó er ekki er hægt að segja með vissu að 

einn miðill dragi meira úr ímyndunaraflinu eða að annar miðill örvi það (Gardner 

1982:255). 

 

Samskipti í íslensku samfélagi í dag byggjast að miklu leyti á myndum því myndir segja 

oft meira en orð. Auglýsendur, fréttamenn og kvikmyndaframleiðendur gera sér grein 

fyrir því og notfæra sér það hispurslaust til þess að koma upplýsingum til áhorfenda. 



Vegna kröfu samfélagsins um hraða og skilvirkni eru myndir oft skoðaðar í flýti, án 

ígrundunar og hugsunar. Krafist er tafarlausrar ánægju í stað þeirrar ánægju sem hlýst af 

því að skoða, hugsa og velta fyrir sér myndsköpun. Getur verið að þessi hraði í 

samskiptum og myndmáli hafi sýnileg áhrif á börn? 

 

Hvaða áhrif hafa tölvur á börn? 

Það má velta fyrir sér hvort sjónvörp og tölvur hafi svipuð áhrif á börn. Það er afskaplega 

erfitt, ef ekki ómögulegt að sanna með vissu hvaða áhrif tölvur hafa á börn. Skoða þyrfti 

ólíka hópa barna úr sama þjóðfélagslega umhverfi þar sem annar hópurinn hefur reynslu 

af tölvum og hinn enga. Þetta er nær ómögulegt þar sem flest ef ekki öll börn hafa 

einhvers konar reynslu og aðgang að tölvum í hinum vestræna heimi. Tölvur eru þó 

frábrugðnar sjónvarpi að því leytinu til að tölvunotandi er þátttakandi. Ekkert gerist í 

tölvunni nema viðkomandi stýri því. Tölvunotandi ræður ferðinni mun meira en 

sjónvarpsáhorfandi sem móttekur það sem sjónvarpið varpar fram. Getur verið að það 

hafi jákvæðari áhrif á börn að vera stjórnendur frekar en eingöngu móttakendur? 

 

Tölvum á íslenskum heimilum hefur fjölgað og árið 2006 höfðu 84% íslenskra heimila 

tölvu og 83% voru tengd alnetinu (Guðfinna 2007). Á sama tíma hefur upplýsingamennt 

og notkun tölva stóraukist í grunnskólum á Íslandi undanfarin fimmtán ár. Íslensk börn 

hafa greiðan aðgang að tölvum. Þó að heimili barns hafi ekki tölvu, þá hefur leikskólinn 

og grunnskólinn tölvur og flest bókasöfn bjóða upp á einhvers konar aðgang að tölvum. 

Mikil umræða hefur verið um tölvur og börn í íslensku samfélagi. Margir telja að börn 

hafi of mikinn aðgang að tölvum og að áhrifin af því séu án efa neikvæð. Aðrir halda því 

fram að þetta sé eðlileg þróun og að börn eigi að hafa greiðan aðgang að tölvum ekki 

síður en fullorðnir. 

 

Eins og með sjónvarpið, þá hlýtur innihaldið að skipta höfuðmáli þegar talað er um 

tölvur. Tölvur eru tæki sem hægt er að nota á margan hátt og til margs en afleiðingarnar 

hljóta því að geta verið bæði góðar og slæmar eftir því hvert innihaldið er. Margir 

kennarar og aðrir aðstandendur barna hafa uppgötvað ágæti tölva sem hjálpartæki í 



kennslu og námsferli barna. Tölvur geta jafnvel nýst sem námstæki í myndlistarkennslu 

barna. Þær bjóða upp á nýjar leiðir í upplýsingaleit, vistun námsgagna og útfærslu 

myndsköpunar. Tölvur geta því nýst á jákvæðan og uppbyggjandi hátt innan skólans. 

 

Ef til vill er full snemmt að leggja dóm á tölvunotkun barna í dag. Þeir fullorðnu sem 

velta nú fyrir sér áhrifum tölva á börn í dag voru langflestir tölvulausir sjálfir sem börn. 

Vegna þess hve ólík börn eru fullorðnum hljóta áhrif tölva á fullorðna að vera önnur en 

áhrif þeirra á börn. Það er hugsanlegt að hinir fullorðnu í dag dæmi tölvunotkun barna að 

hluta til á sínum forsendum í stað þess að dæma tölvunotkun á forsendum barna sem alist 

hafa upp með tölvur í kringum sig. 



Hafa barnateikningar breyst? 

 

Hér fylgja myndir barna allt frá 1951. Myndirnar eru frjálsar teikningar barna nema 

annað sé tekið fram. Íslenskar barnateikningar frá miðbik síðustu aldar eru að mörgu leyti 

frábrugðnar teikningum barna nú í byrjun 21. aldar. 

 

Voru teikningar tæknilegri í útfærslu? 

Svo virðist vera að barnateikningar áður fyrr hafi verið mun tæknilegri í útfærslu. Börn 

virtust nota reglustikur mikið og á ungum aldri kepptust þau við að útfæra myndirnar 

tæknilega rétt. 

     
Mynd nr. 1.   1958-1959. Drengur 8-9 ára.      Mynd nr. 2.        2007. Drengur 7 ára. 

 

Myndir barna nú á dögum virðast frjálslegri að því leyti að börn nota reglustiku lítið sem 

ekkert og myndirnar eru ekki eins tæknilega vel útfærðar í fjarvídd. 

 

         
         Mynd nr. 3.    2007. Stúlka 11 ára.   Mynd nr. 4.      1951. Stúlka 11 ára. 



Það er hugsanlegt að myndmenntarkennslan endurspeglist í þessum muni. Hefðbundin 

myndmenntarkennsla um miðbik 20. aldar bar ennþá keim af teiknikennslu að hætti 

Walter Smith (sjá kaflann Saga barnateikninga bls.11). Verkefni voru til dæmis með 

þeim hætti að nemendur teiknuðu uppstillingar sem kröfðust tæknilegrar kunnáttu í 

fjarvídd og skyggingu. Myndin hér á eftir er dæmi um verkefni í hefðbundinni 

teiknikennslu frá 1969. 

 

 
Mynd nr. 5.           1969. Drengur 13 ára. 



 
Sumir kennarar létu nemendur sína teikna myndir eftir fyrirmyndum: 

 

   
 Mynd nr. 6. 1969. Drengur 13 ára. Mynd nr. 7.  1953. Stúlka 13 ára. 

 
Aðrir kennarar sem skorti þekkingu í tæknilegri teikningu létu nemendur sína teikna 

myndir frjálst en hjá flestum var fjölbreytnin lítil sem engin. Nokkrir frömuðir og lærðir 

myndlistarkennarar gátu boðið nemendum sínum fjölbreyttari aðferðir í myndsköpun. 

Þeir nemendur bjuggu við þá reynslu alla ævi (ónafngreind, munnleg heimild). 

 
Þegar höfundur var að leita að barnateikningum í Borgarskjalasafni Reykjavíkur fundust 

verkefni nemenda frá um 1940 (Borgarskjalasafn Reykjavíkur: Melaskóli). Forvitnilegt 

var að sjá að nemendur teiknuðu sjálfir myndirnar í verkefnabækur. Eftirfarandi dæmi eru 

frá yngri bekkjum grunnskóla í kringum 1940: 

   
   Mynd nr. 8.   Mynd nr. 9. 



Var teikning stærri þáttur í almennu námi barna áður fyrr? Tilkoma prentaðra 

verkefnabóka hefur líklega orðið til þess að börn teikni minna í skóla nú en áður. 

Hugsanlega gæti það átt þátt í að útskýra muninn á teikningum barna nú og áður fyrr. Þó 

svo að börn séu látin teikna eftir fyrirmyndum þá eru þau þrátt fyrir allt að æfa teikningu 

og það hlýtur að lokum að leiða til meiri færni á því sviði. 

 

Hefur myndefnið breyst? 

Innihald mynda nú er að mörgu leyti ólíkt því sem áður var. Má þar helst nefna 

ofurhetjur, stríð og átök. Ofurhetjur koma oftar fyrir í myndum barna og eru öðruvísi 

persónur en áður fyrr. Ofurhetjur og persónur úr afþreyingarefni barna eru ríkjandi í 

barnateikningum nú á dögum. Þetta kom fljótt í ljós við skoðun og samanburð á meira en 

300 teikningum barna. Höfundur fékk þessa tilgátu síðar staðfesta af ónafngreindum 

einstaklingum sem starfað hafa lengi við myndlist barna. Hér að neðan má sjá dæmi um 

vinsælar ofurhetjur barna síðastliðinna ára. 

 

 
Mynd nr. 10.  Súperman. 2007. Drengur 5 ára. 

 



                
Mynd nr. 11. Leðurblökumaðurinn 2005. Drengur 4 ára.          Mynd nr. 12.  Kóngulóarmaðurinn. 2005. Drengur 4 ára. 
 

Ætli börn hafi teiknað hetjur og ofurhetjur áður fyrr en að þær myndir hafi ekki þótt nógu 

merkilegar af fullorðnum til að varðveita í einhverju mæli? Ef til vill teiknuðu börn 

myndir af hetjum Íslendingasagna. Það er augljóst að börn áður fyrr teiknuðu þekktar 

persónur úr afþreyingarefni barna fyrri tíma: 

 

     
  Mynd nr. 13. Dimmalimm. 1953. Stúlka 13 ára.   Mynd nr. 14.  Pétur Pan.   1953. Stúlka 13 ára. 



Sum viðfangsefni svo sem bátar, haf, landslag og hús birtast endurtekið í myndsköpun 

íslenskra barna, hvort sem það er á áratugunum 1950, 1980 eða 2000: 

 

   
Mynd nr. 15. 1958-1959. Drengur 8-9 ára.  Mynd nr. 16.              1984. Stúlka 7 ára. 

 

   
Mynd nr. 17.     2007. Drengur 7 ára.  Mynd nr. 18.            2007. Stúlka 11 ára. 



 

Eins og sjá má, hafa bátar lengi verið vinsælt viðfangsefni í myndum íslenskra barna. 

Landslag og náttúra eru einnig vinsælt myndefni. 

 

  
Mynd nr. 19.          1969. Drengur 13 ára. Mynd nr. 20.         1987. Stúlka 10 ára. 

 

      
Mynd nr. 21. 2007.   Stúlka 7 ára.  Mynd nr. 22.               2007. Drengur 6 ára. 
 



Hús og heimili birtast oft í myndum barna. Forvitnilegt er að sjá hversu ólíkar myndirnar 
eru. 
 

   
Mynd nr. 23.             1951. Stúlka – 11 ára. Mynd nr. 24.       1969. Drengur. 13 ára. 

 

  
Mynd nr. 25.     1979. Stúlka. 10 ára. Mynd nr. 26.             2007. Stúlka. 9 ára. 

 

   
Mynd nr. 27.    2007. Stúlka 7 ára.  Mynd nr. 28.    2007. Stúlka 11 ára. 

 



 
Stríð og átök eru meira áberandi í myndum íslenskra barna nú en áður fyrr. Drengir 

sækjast sérstaklega í þetta viðfangsefni í frjálsri myndsköpun. Höfundur fann nokkrar 

teikningar barna frá fyrri tíð sem innihalda stríðsátök víkinga en vegna lélegra gæða 

myndanna var ekki hægt að birta þær í ritgerðinni. Stríð og átök virðast vera viðfangsefni 

hjá mun yngri börnum nú, eru heldur blóðugri og sýna jafnvel í smáatriðum afdrif 

einstakra persóna frekar en úr fjarlægð. Samanber myndir hér á eftir. 

 

   
Mynd nr. 29.   1984. Drengur 9 ára.   Mynd nr. 30.         1969. Drengur 13 ára. 

 
 

    
Mynd nr. 31.      2007. Drengur 6 ára.  Mynd nr. 32.           2007. Drengur 6 ára. 

 
Hvort sem um ræðir sjónvarpsefni eða tölvuleiki má finna mörg dæmi um stríð og átök í 

afþreyingarefni barna og er það oft á tíðum blóðugra í smáatriðum en áður þekktist. Er 

hugsanlegt að tengsl séu þar á milli? 

 



Af hverju teikna börn ekki tölvur og sjónvörp? 

Við skoðun myndefnis barna, kom í ljós að farartæki eru vinsæl viðfangsefni. Farartæki 

eiga stóran þátt í lífi flestra barna og því ekki undarlegt að þau birtist í myndsköpun 

þeirra. Nú eru tölvur og sjónvarp einnig stór þáttur í lífi margra barna en þó sést slíkt 

sjaldnar í teikningum þeirra. Af hverju er þetta svo? Getur verið að tækin sjálf séu algjört 

aukaatriði því innihaldið er það sem skiptir þau mestu máli? 

 

Hafa miðlarnir breyst? 

Úrval myndmiðla fyrir börn er mun meira í dag en áður fyrr. Eldri myndir barna eru 

oftast útfærðar með blýanti, trélitum og vatnslitum. Myndir allt frá 1980 voru sumar 

hverjar útfærðar með vaxlitum eða klessulitum: 

 
Mynd nr. 33.               1980. Stúlka 11 ára. 

 

Í dag nota börn akrýlmálningu, vatnsliti, tréliti, tússliti, blýanta, penna, textíl, útklipptan 

pappír og ýmislegt fleira í myndsköpun. Úrvalið er meira og útfærslurnar verða því 

fjölbreyttari. Þriggja ára sonur höfundar hafði unun af því að búa til myndir með því að 

klippa niður pappír, líma pappírinn á blað, festa þráð, tvinna og hvað sem var á myndina 

með límbandi. Síðan sótti hann heftara og gatara til þess að auka fjölbreytnina. Börn eru 

meðvituð um það sem er til er í kringum þau og nota það hiklaust í myndsköpun sinni ef 

þau fá tækifæri til þess. Að þessu leyti er myndsköpun barna almennt séð fjölbreyttari nú 

en áður fyrr. Þó má sjá á mynddæmum þessarar ritsmíðar að börn velja oft einfalda miðla 

svo sem blýanta, tréliti og vaxliti við frjálsa myndsköpun. 



Lokaorð 
 

Íslenskar barnateikningar hafa fengið mjög litla athygli og margir gera sér ekki grein fyrir 

gildi þeirra. Vegna eðlis viðfangsefnisins var mikilvægt að lesandi fengi góða kynningu á 

barnateikningum almennt áður en ritgerðarspurningum var svarað. Myndsköpun barna 

var kynnt, gildi og mikilvægi þeirra var rökstutt. Þar á eftir var rætt um hvaða 

upplýsingar barnateikningar geta gefið og hvernig á að skoða myndlist barna. Saga 

barnateikninga var rakin í stuttu máli og nokkrir áhrifamiklir einstaklingar nefndir í því 

samhengi. Sumir þessara einstaklinga áttu þátt í að þróa kenningar um þroskastig barna í 

myndsköpun. Þroskastig eru mikið notuð í dag við skoðun á myndlist barna og því voru 

þau kynnt. Að því loknu var snúið að öðrum þáttum barnateikninga. Áhrifavaldar í 

umhverfi barna áður fyrr og nú voru skoðaðir. Að lokum var rætt um það hvort og 

hvernig barnateikningar hafa breyst og mynddæmi voru notuð í því samhengi. Viðauki 

sem fylgir ritgerðinni er brot af þeim barnateikningum sem höfundur safnaði saman 

vegna ritgerðarinnar. Tilgangurinn er að gefa lesendum tækifæri til þess að skoða og bera 

saman myndlist barna fyrr og nú. 

 

Á upplýsingaöld er myndsköpun barna á margan hátt ólík barnateikningum á 20. öldinni. 

Umhverfi barna hefur gjörbreyst á síðastliðnum hundrað árum og margt bendir til þess að 

sjónvarp, tölvur og annað afþreyingarefni hafi áhrif á myndsköpun þeirra. Þrátt fyrir 

þessar breytingar má sjá sameiginlega þætti í barnateikningum áður fyrr og nú. Íslenskar 

barnateikningar hafa fengið mjög litla athygli því margir gera sér ekki grein fyrir gildi 

þeirra. Þó hafa sálfræðingar, heimspekingar, kennarar og listamenn um allan heim lagt 

sitt af mörkum í gegnum tíðina til þess að upplýsa heiminn um gildi barnateikninga. 

Myndirnar gefa vísbendingu um þroskastig, hugarheim, áhugamál, upplifanir og reynslu 

einstaklinga, innsýn í samfélagið og umhverfið sem börn lifa og hrærast í. Myndirnar 

geta í sumum tilfellum gefið fleiri vísbendingar og upplýsingar en töluð orð. 

Myndsköpun barna er þó ekki aðeins tjáningarmáti sem byggður er á tilfinningum. Frjáls 

myndsköpun barna krefst sjálfstæðrar hugsunar og ígrundunar. Í ljósi þeirra upplýsinga 

sem fram hafa komið er mikilvægi barnateikninga ótvírætt og það er von höfundar að 

myndsköpun barna á Íslandi fái að lokum þá virðingu og athygli sem hún verðskuldar.
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Mynd nr. 28. 2007. Stúlka 11 ára. 

Mynd nr. 29. 1984. Drengur 9 ára. 

Mynd nr. 30. 1969. Drengur 13 ára. 

Mynd nr. 31. 2007. Drengur 6 ára. 

Mynd nr. 32. 2007. Drengur 6 ára. 

Mynd nr. 33. 1980. Stúlka 11 ára. 



Viðauki II 

Barnateikningar á síðustu öld 
 
Hér á eftir eru dæmi um myndsköpun barna frá 20. öldinni. Myndirnar eru flokkaðar eftir 

myndefni til að auðvelda samanburð við myndir frá 21. öldinni. 

Hús og heimili 

 

 
1951.       Stúlka 11 ára. 

 

 



1951-1953.      Stúlka 11-13 ára. 
 

 
1969.       Drengur 13 ára. 

 

 
1979.          Stúlka 10 ára. 

 



 
1984.       Stúlka 7 ára. 

 

 
1981.        Stúlka 12 ára 

 



Fólk 
 

 
1953.      Stúlka 13 ára. 

 

 
1952.     Stúlka 12 ára. 

 



 
1979.    Stúlka 10 ára. 

 

 
1980.    Stúlka 11 ára. 

 



 
1980.    Stúlka 11 ára. 

 

 
1980.      Stúlka 11 ára. 

 



 
1981.     Stúlka 12 ára. 

 

 
1981.       Stúlka 12 ára. 

 



 
1981.       Stúlka 12 ára. 

 

      
1982.            Stúlka 13 ára.   1982.             Stúlka 13 ára. 
 

 



 
1982.     Stúlka 13 ára. 

 

 
1985.       Stúlka 8 ára. 

 



 
1988.          Drengur 8 ára. 

 

Dýr 

 

 
1984.    Stúlka 7 ára. 

 



Landslag og náttúra 

 
1953.     Stúlka 13 ára. 

 

 
1969.         Drengur 13 ára. 



 

 
1979.      Stúlka 10 ára. 

 

 
1979.        Stúlka 10 ára. 

 



 
1980.         Stúlka 11 ára. 

 

 
1984.          Stúlka 7 ára. 

 



 
1987.         Stúlka 10 ára. 

 
 

Bardagar, stríð og átök 

 

 
1969.         Drengur 13 ára. 

 



 
1984.        Drengur 9 ára. 

 
 

Ofurhetjur og aðrar þekktar persónur 

 

 
1953         Stúlka 13 ára. 



 

 
1953         Stúlka 13 ára. 

 

 
1980.  Hluti af mynd.    Stúlka 11 ára. 



 

 
1991.     Drengur 12 ára. 

 
 

Farartæki 

 

   
1958-1959.         Drengur 8-9 ára. 

 



 
1984.       Stúlka 7 ára. 

 

   
1984.          Drengur 5 ára. 

 

 
1985.       Drengur 10 ára. 



Annað 

 

 
Frjálsar teikningar frá 1953. Stúlka13 ára. 

 

 
1969. Þessi mynd er gerð eftir fyrirmynd frá kennara. Drengur 13 ára. 

 



 
1969. Þessi mynd er þekkt dæmi úr hefðbundinni teiknikennslu síðustu aldar þar sem 

börn teiknuðu eftir fyrirmynd. Drengur 13 ára. 
 

 
1969.   Uppstilling. Drengur 13 ára. 

 
 

 



Barnateikningar nú 
 
Hér á eftir eru dæmi um myndsköpun barna frá 21. öldinni. Myndirnar eru flokkaðar eftir 

myndefni til að auðvelda samanburð við myndir frá 20. öldinni. 

Hús og heimili 

 
2007.        Stúlka 9 ára. 

 

 
2007.        Stúlka 6 ára. 



 

 
2007.      Stúlka 7 ára. 

 

 
2007.           Stúlka 11 ára. 

 



Fólk 

 
2006.        Drengur 6 ára. 

 

     
2007.             Stúlka 5 ára. 

 



     
2007.         Stúlka 5 ára. 

 

 
2007.         Drengur 3 ára 

 



  
2007.     Stúlka 9 ára. 

 

  
2007.           Drengur 3 ára. 

 



  
2006.             Drengur 5 ára. 

 

 
2007.         Stúlka 11 ára. 

 



Dýr 

 

 
2006.  Hvalur.       Drengur 6 ára. 

 

 
2007.       Stúlka 8 ára. 

 

 
2007.  Bambi.  Drengur 4 ára. 



Landslag og náttúra 

 

      
2006.         Drengur 5 ára.     2007.   Stúlka 7 ára. 

 
 

      
2007.    Drengur 6 ára.  2007.    Stúlka 6 ára. 

 
 



Bardagar, stríð og átök 
 

 
2007.      Drengur 10 ára. 

 

 
2007.       Drengur 6 ára. 

 



 
2007.       Drengur 6 ára. 

 

Ofurhetjur og aðrar þekktar persónur 

     
2005.  Leðurblökumaðurinn og Kónuglóarmaðurinn.  Drengur 4 ára. 

 



 
2005. Kóngulóarmaðurinn. Drengur. 4 ára. 

 

 
2006. Íþróttaálfurinn og Glanni Glæpur. Drengur 5 ára. 

 



 
2007. Kóngulóarmaðurinn. Drengur 5 ára. 

 

   
 2007.     Súperman og Kóngulóarmaðurinn.   Drengur 5 ára. 

 



 
2007.   Súperman.  Drengur 5 ára. 

 

   
2007.  Prinsessa úr Stjörnustríð.  Teiknað eftir Viggó Viðutan.   Drengur 5 ára. 

 
 
 



 

Farartæki 

 

 
2007.       Stúlka 6 ára. 

 

 
2007.     Drengur 6 ára. 

 



 
2007.       Drengur 7 ára. 

 

 
2007.       Stúlka 11 ára. 

 

 
2002.     Stúlka 7 ára.  

Morgunblaðið, Barnablað. Sunnudagur 6. janúar 2002. Gagnasafn MBL. 



 

 
2007.    Þyrla.    Drengur 5 ára. 

 

 
2007.     Drengur 5 ára. 

 
 
 
 



Annað 

 

 
2007.      Drengur 10 ára. 

 

 
2007.      Stúlka 11 ára. 

 



 
2007.      Stúlka 11 ára. 

 



 

Aðrar heimildir 

 

Arnheim, Rudolf. 1989. Thoughts on Art Education. The Getty Center for Education in 

the Arts. USA. 

 

Dobbs, Stephen Mark. 1998. Learning In and Through Art. The Getty Center for 

Education in the Arts. USA. 

 

Gæflaug Björsndóttir. 2001. Örvandi myndlist, leið til þroska. Þýðingar og túlkun ehf. 

Akranes. 

 

Michael, Bill. Purposeful Drawing. Jordanhill College of Education, Glasgow. 

 

Pedersen, Kristian. 1999. Bo´s Billedbog – en drengs billedmæssige socialisation. Dansk 

Psykologisk Forlag. 

 

The National Art Education Association. Art for the Preprimary Child. 1977. The 

National Art Education Association. USA. 



 

Áhugaverðar heimasíður sem tengjast myndlist barna 

Síðurnar voru skoðaðar í janúar, febrúar, mars og apríl 2007. 

 

http://gargoyle.arcadia.edu/gallery/archives/veryearlypictures.htm 

http://www.users.totalise.co.uk/~kbroom/Lectures/children.htm 

http://art-and-consciousness.netfirms.com/children2.html 

http://www.zeum.org/about/pr_jan182005.html 

http://www.edu-c.pref.kumamoto.jp/ws/kmartws/main3.htm 

http://www.papaink.org/gallery/home/artist/list_historical.html 
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