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Ágrip 
 
Í þessari ritgerð er gerð tilraun til að skoða þátt myndlistarmanna (hér nefndir 

myndhöfundar) í gerð námsefnis í sögu fyrir grunnskóla. Með því að beina sjónum að 

einni gerð námsefnis og þeim sem skapa myndheim þess er hægt að ná utan um og skoða 

sem heild hvernig þessum þætti námsefnisgerðar er háttað á Íslandi. Ritgerðin er þríþætt. Í 

fyrsta lagi er fjallað um gildi myndmáls í kennslu, helstu kenningar um notkun þess í 

kennslubókum og niðurstöður rannsókna á því sviði. Í öðru lagi er myndefni 13 

kennslubóka í sögu skoðað og greint auk þess sem símaviðtöl voru tekin við tvo af 

ritstjórum þeirra. Henni fylgir rannsókn sem byggist á viðtölum við sjö myndhöfunda sem 

hafa unnið að gerð námsefnis í sögu frá síðustu aldamótum. Leitast er við að kalla fram 

viðhorf þeirra til viðfangsefnisins og hvernig hver og einn nálgast það verk að miðla 

þekkingu á sjónrænan hátt. Í þriðja lagi eru niðurstöður úr rannsókninni dregnar saman og 

tengsl milli viðhorfa til hlutverks myndskreytinga og útfærslu þeirra í kennslubókum 

skoðuð í ljósi nokkurra kenninga um þessi efni. 

 



 

 
 

 

 

Abstract 
The focus of this thesis is the role of the artist in the making of Elementary school 

history textbooks. Looking at a single type of textbooks and those who create the 

visual world therein allows us to view as a whole this aspect of textbook design in 

Iceland. The thesis is threefold: Firstly, an overview of the educational role of the 

visual as well as some theories on the use of illustrations in textbooks and recent 

research in that field. Secondly, 13 history textbooks are examined and analysed 

and two of their editors interviewed. This is followed by a research based on 

interviews with seven artists that have illustrated History textbooks in the last 

thirteen years. The aim is to shed light on their view on the subject at hand and how 

they approach the task of visual communication. Thirdly, the results of the research 

are summarised and the relation between the artists’ views on the role of 

illustrations and their application in textbooks reviewed in theoretical context. 
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1. Inngangur 
 

Ég hef svo lengi sem ég man eftir mér haft áhuga á sögulegum myndskreytingum. Sem 

barn hafði ég aðgang að stóru bókasafni ömmu minnar og þar kenndi ýmissa grasa. Þar 

sem flestar bækur þar voru á ensku sem ég ekki gat lesið leitaði ég í þær sem geymdu 

myndskreytingar. Tímunum saman gat ég þá setið og flett hverri bókinni af annarri og 

drukkið í mig myndirnar sem þær prýddu. Þetta voru oftast tréristur eða koparstungur fyrri 

alda. Í huganum barðist ég við ljón í Afríku, kafaði eftir perlum í Suðurhöfum og flaug í 

loftbelg yfir norðurpólinn. En sterkust var þó upplifun mín á týndum tíma, fortíðinni eins 

og hún birtist mér í verkum löngu gleymdra listamanna sem strituðu við að myndskreyta. 

Þegar ég varð eldri og settist á skólabekk voru það áfram myndirnar í kennslubókunum 

sem vöktu athygli mína og gáfu ímyndunaraflinu vængi. Margt af því sem situr eftir 

greypt í huga mér eftir skólagöngu mína eru þær mörgu myndir sem ég fann á síðum 

námsbóka, og töluðu þær beint við mig fremur en textinn sem þær áttu að styðja við. Ég er 

ekki frá því að þessi myndræna sýn hafi haft mótandi áhrif á hvernig ég skynjaði 

veröldina og ekki síst fortíðina. Og það hvernig ég upplifi fortíðina hefur afgerandi áhrif á 

afstöðu mína til heimsins og um leið sjálfsmynd mína sem Íslendings í veröldinni. Þessi 

áhrif eru mér hugleikin.  

Ég hef verið svo heppinn að geta léð þessum áhuga mínum farveg þau tuttugu ár sem 

ég hef starfað við myndskreytingar bæði hér heima og erlendis. Auglýsingar, bækur, 

myndasögur, tímarit, söfn og netið hafa verið þeir miðlar sem ég hef kynnst gegnum árin 

þar sem sögulegt myndefni var oft viðfangsefni mitt. Þegar ég hóf nám við Listkennslu-

deild Listaháskólans haustið 2011 vaknaði hjá mér áhugi á að skoða hvort og hvernig 

slíkar myndir hefðu áhrif á skynjun okkar á fortíðinni og beindist athyglin þá fljótt að 

námsbókum. Ég fór því af stað en fann ekki mikið efni um notkun myndmáls í þessum 

bókum. Það var vísbending um að hér væri eitthvað sem vert væri að skoða og fjalla um. 

Þetta var einnig sannfæring Þorsteins Helgasonar, dósents í kennslufræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og leiðbeinanda míns, sem hvatti mig til að halda inn 

á þessa braut. Ég tók þá þessa ákvörðun, að skoða afstöðu þeirra sem skapa myndirnar í 

námsbækurnar og hvort hún hafi einhver áhrif.  
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Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að skoða aðeins þetta tvennt, 

myndskreytinguna og höfund hennar. Myndskreytingin (e. illustration) er skilgreind hér 

sem myndverk listamanns sem er teiknað eða málað og birtist í bók þar sem hún þjónar 

ákveðnum tilgangi. Engu að síður er hún ekki eins einföld og sú skilgreining bendir til. 

Henni er aðeins ætlað að hjálpa rannsakanda að greina myndskreytingar frá öðru 

myndefni á eins einfaldan máta og hægt er. En myndskreytingin er mun flóknari í eðli 

sínu en það. Það er erfitt að festa niður nákvæmlega hvað hún er eða hvað er mynd-

skreyting en ekki eitthvað annað. Hún er ekki list og ekki er hún grafísk hönnun1 (e. 

graphic design) en sem fag situr hún einhvers staðar á milli þessa tveggja. Sumum sem 

leggja hana fyrir sig finnst sem þeir standi nær öðru en hinu. Ósjaldan er notað orðið 

grafísk list (e. graphic art) þegar reynt er að lýsa myndskreytingum sem greinar innan 

sjónlista (Zeegen, 2009). Myndskreytingar eru í nánum tengslum við auglýsingateiknun 

og hönnun. Á vissan hátt hafa ljósmyndir tekið við hlutverki myndskreytinga í flestum 

miðlum. Í seinni tíð hefur ofgnótt ljósmynda í prentmiðlum kallað á eins konar afturhvarf 

til myndskreytinga með það fyrir augum að skapa eitthvað einstakt sem skapar sérstöðu. 

Myndskreyting hefur þann styrk umfram ljósmynd að hún getur túlkað og skýrt 

hugmyndir betur en ljósmyndir almennt gera (Ambrose og Harris, 2005) og að auki benda 

rannsóknir til þess að myndskreytingar séu almennt áhrifameiri og hafi meira 

upplýsingagildi (Johnsen, 1993). Sú staðreynd að það tók höfund tíma að skapa hana og 

það að hún er gerð með hendi hans en ekki vél2 myndar einhverja persónulega nálægð sem 

gefur henni sérstakt gildi. Hún hefur einnig verið talin ein helsta leiðin til beinnar 

sjónrænnar miðlunar í margbreytileika sínum, sem leyfir henni stöðugt að teygja sig yfir 

mörk ólíkra greina sjónlista og brjóta af sér hefðir og venjur (Zeegen, 2009). Við sjáum 

myndskreytingar daglega í umhverfi okkar, til dæmis í dagblöðum, í tímaritum, á netinu, í 

sjónvarpi, á fötum, á hjólabrettum, á umbúðum, í bókum, og ekki síst í námsbókum.  

Listamaður, teiknari, myndskreytir og myndhöfundur eru allt orð sem mætti nota yfir 

þá sem starfa við það fag sem lýst er hér að framan. Að skilgreina starf þeirra skapar ekki 

síður vanda en að finna eina skilgreiningu fyrir myndskreytingu. Eitt eiga þeir þó 

sameiginlegt en það er að sjaldan eru myndskreytingar þeirra aðalstarf. Þeir vinna einnig 

til dæmis sem hönnuðir, myndlistarmenn, handverksmenn eða rithöfundar. 

                                                        
1 Grafísk hönnun er fag sem fæst við (oftast tvívíða) sjónræna framsetningu hugmynda og skilaboða og 
notast til þess bæði við texta og myndir. Auglýsingar, tímarit og bækur eru dæmi um afurðir hennar. 
2 Þetta á ekki alltaf við þar sem margar myndskreytingar eru unnar með öllu eða að hluta í tölvu. Þó hefur 
því verið haldið fram að myndir unnar með tölvutækni standi handunnum myndskreytingum að baki í 
tjáningu, samhljómi og fagurfræði (Gröller og Viola, 2005). 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Myndhöfundar, teiknarar, myndskreytar, eða hvað svo sem þeir kjósa að kalla sig, má út 

skörp skil milli listgreina líkt og sköpunarverk þeirra, myndskreytingin (Zeegen, 2009). 

Þeir vinna nær alltaf sem sjálfstætt starfandi verktakar og selja verk sín þeim sem þurfa á 

vinnu þeirra að halda en oftast er náið samstarf þar á milli. Annars eru aðstæður og 

sjálfsmynd þessa fólks svo misjafnar að varasamt er að alhæfa nánar um það. Í þessari 

ritgerð nota ég myndhöfund sem heiti yfir það. 

Námsbækur stýra að hluta kennslu og námi í vinnu kennara og nemenda. Myndin, 

myndmálið og myndhöfundurinn gegna stóru hlutverki í þessum bókum. Þrátt fyrir það er 

lítið vitað um þennan þátt námsefnisgerðar. Með því að beina sjónum að þeim sem skapa 

þann myndheim sem nemendur og kennarar ganga inn í er von mín að ný sýn fáist á þann 

þátt námsgagnagerðar sem hefur fengið litla athygli hingað til. Ég vildi einfaldlega vita 

hver viðhorf myndhöfunda til námsefnisgerðar eru og hvaða áhrif þau hafa á námsefnið. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Námsbókin 

Það hlýtur að hafa verið talsvert verk sem lá fyrir ónefndum handverksmönnum sem tóku 

til við að skera út hátt á annað hundrað mynda sem pantaðar höfðu verið fyrir bók sem var 

í smíðum. Við vitum ekki hverjir þeir voru eða nákvæmlega hvar þeir unnu. Sennilegast 

hafa þeir starfað á verkstæði nálægt eða í Nürnberg í Þýskalandi upp úr miðri 17. öld. Þó 

að við vitum ekki hverjir þeir voru eða hvar þeir unnu getum við séð fyrir okkur 

vinnufúsar sigggrónar hendur sem hafa tekið til við að pússa niður sérvaldar tréplötur. Ef 

til vill var það verk lærlinganna sem pússuðu og bleyttu til skiptis harðan viðinn undir 

vökulum augum reyndra meistara sinna. Við getum alltént hugsað okkur það. Meistararnir 

hafa hugsanlega skoðað vandlega tilbúnar tréplöturnar og ef til vill sent lærlinginn aftur til 

að pússa niður einhverja agnúa sem þjálfuð augu þeirra sáu en voru þeim reynsluminni 

huldir. Þá fyrst þegar þeir hafa verið ánægðir með vinnu undirmanna sinna hafa þeir brett 

upp ermarnar og tekið til við að marka með kolakrít eða blýi fyrir línum í viðinn. Þannig 

hafa þeir dregið upp línur sem mörkuðu fyrir þeim hluta myndarinnar sem þeir vildu skera 

burt. Vel brýndir hnífar hafa verið dýrir og hugsanlega treystu meistararnir ekki nema 

bestu lærlingunum fyrir þeim og myndskurðinum sjálfum. En við vitum það ekki fyrir 

víst. Einhver skar út myndirnar og einhver fékk sennilega greitt fyrir. Það er þó ekki vitað. 

En við vitum að kaupandi myndanna prentaði þær í bók árið 1658. Það ár kom hún út í 

Nürnberg í Þýskalandi með texta á þýsku og latínu.  

Bókin varð fljótt vinsæl í skólum þar í landi og barst hróður hennar víða. Hún kom út 

á ensku ári síðar og síðan á ítölsku, frönsku og tékknesku. Þó að við vitum ekkert um þá 

sem sköpuðu myndheim þessarar bókar vitum við hver höfundur textans var. Hann hét 

John Amos Comenius og var einn fremsti 

menntafrömuður samtíma síns. Bókin var 

Orbis Sensualium Pictus eða Heimurinn 

útskýrður í myndum (Comenius, 1887). Hún 

var eins konar alfræðirit fyrir börn og ríkulega 

myndskreytt. Og þótt hún sé með sanni ekki 

Mynd 1. Terræ fætus: Ávextir jarðar. Úr Orbis 
Sensualium Pictus. 
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fyrsta myndskreytta barnabókin var hún sú fyrsta sinnar tegundar sem notaði myndir 

markvisst sem verkfæri til kennslu (Epstein, 1992, bls. 2). Hún er jafnvel af sumum talin 

marka upphaf námsbókarinnar (Johnsen, 1993, bls. 15 og Selander og Skjeldbred, 2004, 

bls. 10) og um leið upphaf nútímamenntastefnu. Því mætti segja að á síðum Orbis 

Sensualium Pictus hafi hin gamla hefð iðngilda myndskurðarmeistaranna mætt 

nútímaskólastefnu sem Comenius boðaði. Og einnig að myndin hafi fylgt námsbókinni frá 

upphafi. 

 

 
Mynd 2. Orbis Sensualium Pictus er af mörgum talin fyrsta kennslubókin. 

Hugtakið námsbók er við fyrstu sýn einfalt fyrirbæri. En við nánari skoðun er hún það 

alls ekki. Ingvar Sigurgeirsson leggur til í doktorsritgerð sinni frekar víða skilgreiningu á 

námsefni sem öllu því efni sem hefur verið útbúið sem grundvöllur í kennslu á ákveðnu 

sviði eða í ákveðinni námsgrein á tilteknum tíma og kennari notar í þeim tilgangi (1992, 

bls. 3–4). Bent hefur verið á að námsbækur tilheyri stærra samhengi námsefnis og þar sem 

hugtakið sé hvorki nákvæmt né stöðugt sé erfitt að festa hendur á því. Einföld skilgreining 

væri sú að námsbók sé bók sem er gerð og gefin út með kennslufræðilegan tilgang í huga 

(Johnsen, 1993, bls. 24–25).  
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Það er mikilvægt að muna að námsbók eins og annað námsefni verður ekki til af sjálfri 

sér, heldur er hún afkvæmi skólakerfisins (Selander og Skjelbred, 2004). Námsbókin 

tilheyrir eins konar gerð bókmennta sem er samsetning efnis gerð af þeim sem hagsmuna 

hafa að gæta með útgáfunni eins og skólayfirvöldum, útgefendum, textahöfundum og 

öðru sérhæfðu fólki. Efninu er svo ætlað að þjóna öðrum aðskildum hópum eins og 

kennurum, nemendum og foreldrum (Johnsen, 1993, bls. 22). Listamaðurinn sem skapar 

myndirnar í þessum bókum tilheyrir fyrrnefnda hópnum. Hann kemur að gerð 

námsbókarinnar og nýtir til þess menntun sína, sérþekkingu og færni. 

Á Íslandi er Námsgagnastofnun stærsti útgefandi námsefnis. Stofnunin er kostuð af 

ríkissjóði og hefur það hlutverk að sjá grunnskólum fyrir námsgögnum sem samræmast 

markmiðum náms og kennslu á grunnskólastigi samkvæmt lögum og aðalnámskrá (Lög 

um námsgögn, 2007). Hún gefur út margs konar námsgögn og á annað hundrað höfunda 

texta og mynda vinna að námsgagnagerð árlega fyrir stofnunina. Ólíkar leiðir eru farnar 

við val á námsgögnum til útgáfu. Fyrir kemur að stofnunin fær sent tilbúið efni en 

algengast er að tillögur um útgáfu komi frá ritstjórum stofnunarinnar, starfshópum, 

kennurum eða öðrum sérfræðingum (Um Námsgagnastofnun, án ártals). 

Námsbækur eru hluti af þeim námsgögnum sem Námsgagnastofnun gefur út. Þessar 

bækur eru þær sem nemendur og kennarar nota daglega í skólastarfi sínu. Rannsóknir 

benda til þess að námsefnið hafi töluverð áhrif á kennsluhætti og stýri vinnu kennara í 

skólastofunni, að þeir noti að meðaltali 60% af kennslustundum í vinnu með námsgögn af 

öllum gerðum og í Bandaríkjunum er þetta hlutfall allt að 90% (Ingvar Sigurgeirsson, 

1992, bls. 55). Mikilvægi námsbóka ætti því að vera ljóst. 

 

Myndtúlkun og merkingarmyndun 

Hvað gerist þegar nemandi flettir námsbókinni og hefur texta hennar og myndir fyrir 

augum? Mikið af því sem hefur verið rannsakað og skrifað um það hvernig börn lesa 

myndir hefur verið á sviði þroskasálfræði. Áherslan á þessu sviði hefur verið á að skoða, 

oftast í tilraunum, hvernig börn bregðast við einstökum myndum. Það hefur verið bent á 

að þekkingarfræðilegur undirtónn slíkra tilrauna taki ekki mið af fagurfræðilegum þáttum 

myndanna og oft samverkun þeirra við texta sem geti haft mikil áhrif á unga lesendur 

(Arizpe og Styles, 2003, bls. 30).  

Við fæðingu eru sjón, heyrn og lyktarskyn þau skynfæri sem barnið hefur helst til 

þess að nema umhverfi sitt. Barnið hefur í byrjun ekki hreyfigetu til þess að kanna 
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efnisheiminn í kringum sig. Sjónsvið þess er einnig takmarkað í fyrstu við 18–30 cm eða 

þar um bil, en um eins árs aldur er sjónin nær fullþroskuð (Morris, 1993). Þó að Biblían 

kenni okkur að í upphafi hafi verið orðið, þá er það viðtekin skoðun að barnið sjái og læri 

að þekkja hluti áður en það eignast orð yfir þá (Berger, 1972, bls. 2). Með auknum 

málþroska læra börn að tengja orð við fyrirbæri sem þau þekkja af eigin skynreynslu og 

tengja saman þetta tvennt. Þessi tenging er mikilvæg til skilnings og vegur sjónskynjun 

þar þungt. Í skrifum sínum um þroska blindra barna segir sálfræðingurinn Tryggvi 

Sigurðsson meðal annars: 

 

Augljóst er að þær upplýsingar sem okkur berast með sjóninni eru undirstaða 
hinnar margvíslegu þekkingar. Má nefna margt það sem lýtur að eiginleikum 
hluta. Þegar blint barn lærir um eiginleika á borð við stærð, þarf það að styðjast 
við snertiskyn og lýsingar á hlutunum. Þetta kemur í stað þeirrar heildarmyndar 
sem við fáum með því að sjá hlutinn. Blind börn eiga oft auðvelt með að læra 
orð og hugtök en hafa stundum takmarkaðan skilning á þeim eiginleikum sem 
að baki búa. Orðin og hugtökin geta verið „án innistæðu“ ef svo má að orði 
komast. (1993, 202–203) 

 

Hugtök „án innistæðu“ lýsa vel mikilvægi 

sjónskynjunar í skynjun okkar á heiminum. Við 

verðum að búa yfir lágmarksþekkingu á því 

sem hugtakið vísar í og að lesa mynd er háð því 

að við þekkjum það sem hún stendur fyrir. 

Jafnvel þekkta mynd eins og teikningu 

Leonardos da Vinci hér til hliðar (mynd 3) 

getum við ekki skilið frá þeirri þekkingu sem 

við búum yfir. Við vitum að fætur eru til þess 

að standa á, augu til þess að sjá með, hendur til 

þess að halda á og án þessarar vitneskju segði 

þessi mynd okkur ekkert.  

 

 

Rudolf Arnheim (1904–2007) var þýskættaður sálfræðingur sem fjallaði mikið um 

sjónrænan þátt í þroska og þekkingarmyndun. Í bók sinni Visual Thinking eru honum 

hugleikin tengsl sjónskynjunar og hugsunar. Hann aðskilur ekki rökhugsun og skilning frá 

skynjuninni heldur telur þetta henni nauðsynlegt (1979). Hann veltir því fyrir sér í öðru 

Mynd 3. Vitrúvíski maðurinn, eftir 
Leonardo da Vinci (c. 1485). 



  8 

riti hvernig börn öðlist vitsmunalegan skilning á hugtökum, með því sem hann kallar 

vitsmunalegum athugunum: 

 

Innsæi skynjunarinnar er helsta leið hugans til þess að kanna og skilja heiminn. 
Áður en hugur barns getur skilgreint hvað sé til dæmis hús, þá skynjar það 
eitthvað stórt sem birtist ítrekað í daglegri reynslu þess. Húsin eru öll ólík hvert 
öðru, en það er eitthvað sameiginlegt með þeim, og það sem sameinar þau er 
það sem er skilið í skynjun hins athugandi huga. Ég kalla það „skynjað hugtak“. 
[...] Hugur barnsins öðlast sitt fyrsta „vitsmunalega hugtak“. (Arnheim, 1989)3 

 

Skynjað hugtak eins og Arnheim nefnir gæti þá verið hugtak „með innistæðu“. Fáir innan 

kennslufræði fyrir utan þá sem fást við listkennslu eða sálfræði leggja rækt við greiningu 

og túlkun mynda. Eliot W. Eisner er bandarískur kennslufræðingur sem hefur talað fyrir 

mikilvægi lista í námi. Hann segir meðal annars um hugmyndir Arnheim að þær sýni að 

sjónin sé hluti af greind manna og sýnin hluti af þekkingarsköpun þeirra. Það að túlka og 

skapa merkingu sé órjúfandi hluti þess að sjá (Eisner í Arnheim, 1989). Eisner leggur 

sjálfur áherslu á þátt skynjunarinnar og segir hana vera helstu leið okkar að vitundinni 

(Eisner, 2002, bls. 2). Hugsun hans um skynjun, túlkun og merkingarsköpun er tekin 

saman í þessum orðum hans: 

 

Það sem við sjáum er ekki aðeins það sem við tökum til okkar heldur hvað við 
gerum við það. (2002, inngangur; xii)4 

 

Hægt er að fara afar margar leiðir í túlkun á myndverkum. Margir fræðimenn hafa komið 

fram með margvíslegar túlkunarleiðir í gegnum tíðina. Ein af þeim nálgunum sem hafa 

haft hvað mest áhrif eru kenningar táknfræðinnar, sem einnig er nefnd semíólógía.5 Hún 

er aðferð til að túlka allt frá skipulagi borga til einstakra myndverka. Hún gerir ráð fyrir 

því að við horfum á myndverk sem eina ákveðna gerð tákns sem tví- eða þrískipta 

einingu. Samkvæmt því er það samspil áhorfandans, myndarinnar og þess samhengis sem 

hún er í sem skapar merkingu. Staða einstaklingsins í samfélagi sínu er líka talin hafa 

                                                        
3 Tilvitnunin er svona á frummálinu: „Perceptual intuition is the mind’s primary way of exploring and 
understanding the world. Before the young mind defines its notion of what is, say a house, it grasps 
intuitively something of a large object that keeps presenting itself in daily experience. All those buildings 
look different from one another, but they have something in common, and this common character is what is 
apprehended intuitively by the observant mind. I call it ‘perceptual concept’. [...] The young mind acquires 
its first ‘intellectual concepts’.“ 
4 Tilvitnunin er svona á frummálinu: „What we see is not simply a function of what we take from the world, 
but what we make of it.“  
5 Semíólógía er dregið af orðinu sēmeîon sem er gríska orðið yfir tákn.  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áhrif á hvernig þessi merking verður til (Illeris, 2002, bls. 217–266). Þessar hugmyndir 

um merkingarmyndun eiga sér upphaf hjá svissneska málvísindamanninum Ferdinand de 

Saussure (1857–1913). Hugmyndir hans styðjast við hugtök eins og tákn, sem hann skiptir 

í táknmynd og táknmið. Táknið er hér í aðalhlutverki. Það er flókið fyrirbæri sem margir 

hafa fjallað um. Má þar tína til helsta, auk de Saussure, Jacques Derrida í heimspeki, 

Norman Bryson í bókmenntafræði og Roland Barthes, sem sameinar á sinn hátt margar 

fræðigreinar í viðleitni sinni til að túlka myndir (Troelsen, 1999).  

Á einhvern hátt má halda því fram að öll túlkun og hugsun manna sé tengd texta. Til 

þess að geta tjáð okkur og skilið aðra erum við háð því tungumáli sem við notum í 

samskiptum við annað fólk. Við notum einnig tungumálið til þess að koma skipulagi á 

hugsun okkar (Shaffer og Kipp, 2007). Hugmynd de Saussure er að tungumálið sé byggt 

upp af táknum og til þess að við getum skilið þau þurfum við að afkóða táknin, lesa 

skilaboðin sem þau færa. Tungumálið sé þar lykillinn. Líkan de Saussure af tákninu er því 

tvískipt. Það inniheldur annars vegar táknmyndina, það er hljóðmynd orðs eða orða eða 

efnislega birtingarmynd þeirra eins og stafi í bók eða mynd og hins vegar táknmiðið, eða 

hugtakið sem það stendur fyrir. Þessar tvær hliðar eru þá óaðskiljanlegir hlutar og mynda 

eina heild, táknið sjálft.  

Að sögn de Saussure skapar táknið eitt og sér 

ekki merkingu heldur þarf það að vera bundið og 

tengt öðrum táknum. Til að mynda geta orð og 

setningar, línur og form verið tákn í sjálfum sér 

(Krefst og van Leewen, 2006). Táknin mynda þá 

eins konar keðju tákna sem við lesum úr eða 

afkóðum og saman mynda þau fyrir okkur 

merkingu. Þessi hugsun kallast á við hugmyndir 

manna um hugsmíði þar sem einn hlutur, reynsla 

eða þekking öðlast merkingu með tengingu við annan hlut, reynslu eða þekkingu. 

Hugsmíðahyggja, eða félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism), er 

námskenning þar sem gengið er út frá því að þekking verði til þegar einstaklingur skapar 

sér merkingu úr reynslu sinni. Þessi merking verður þá til þegar einstaklingurinn túlkar 

upplifun sína og skynjun og þessi túlkun byggist á reynslu hans og viðhorfum (Jonassen, 

Davis, Campbell og Davidson, 1994).  

Mynd 4. Tákn de Saussure. 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Charles Sanders Peirce (1839–1914) var bandarískur heimspekingur sem eins og de 

Saussure fjallaði um tákn og byggingu þeirra. Ólíkt de Saussure sá Peirce táknið sem 

samsett úr þremur hlutum í stað tveggja. Kenningar beggja snúast þó um það sama: 

hvernig við túlkum táknið. Tákn Peirce skiptist í a) táknmynd, það sem er sýnilegt, b) 

táknmiðið, það sem við sjáum fyrir okkur þegar táknið ber fyrir augu, og c) breytilega 

merkingu eða persónulega merkingu. Þessi síðasti hluti er þess valdandi að túlkanir í 

táknfræði eru oft mjög ólíkar (Kress, 2010). Tvö börn sem horfa á sömu mynd í námsbók 

af íslenskum torfbæ sjá bæði táknmyndina, sem er myndin í bókinni fyrir framan þau. 

Eftir það skiljast leiðir. Táknmiðið, sem er sjálfur torfbærinn, gæti haft ólíka merkingu 

fyrir börnin. Annað sér hugsanlega eitthvað sem það heldur að sé fjárhús og leitar að 

Jesúbarninu og vitringunum og hitt sér fyrir sér fjallakofa Heiðu og afa hennar. Hvar eru 

geiturnar? En jafnvel þó að táknmiðið væri skýrt og samræmt í huga þeirra gæti sú mynd 

vakið ólíka merkingu hjá þeim. Annað tengir myndina við heimili og öryggi en hitt við 

kulda og bleytu. Merkingin sem myndast er því óstöðug og táknið því opið, ólíkt 

táknmynd de Saussure sem er lokuð. Hann gerir ráð fyrir samskiptum milli „innri“ heims 

vitundarinnar og „ytri“ heims veruleikans og um leið innri merkingu táknsins. Kenning 

hans um samskipti voru á þá leið að tveir einstaklingar skiptust á boðum. Annar þeirra 

sendir boð og hinn tekur við þeim. Boðin eru þá tákn sem viðtakandinn les eða afkóðar og 

þá fyrst hafa þau merkingu. Þessi kenning um boðin og viðtakandann hefur verið lífseig 

og mótaði talsvert hugmyndir manna um samskipti og miðlun framan af síðustu öld 

(Kress, 2010). Á síðari hluta aldarinnar var þessi hugmynd þróuð áfram. 

Árið 1949 settu tveir rafmagnsverkfræðingar, Claude Elwood Shannon (1916–2001) 

og Norbert Weaver (1894–1964), fram kenningu sem er þekkt sem Shannon-Weaver 

samskiptalíkanið. Hún gerir ráð fyrir þessu þrennu: sendanda → skilaboðum → 

móttakanda (Shannon og Weaver, 1998). Í þessari kenningu er gert ráð fyrir að uppruni og 

frumkvæði boðanna liggi hjá þeim sem sendir þau. Sendandinn „kóðar“ boðin eða 

táknbindur í kerfi sem sendandinn og móttakandinn skilja og sendir með einhverjum hætti 

til móttakanda sem les eða „afkóðar“ boðin. Þessi hugmynd um samskiptaferli í miðlun 

hefur verið áberandi síðastliðna áratugi (Kress, 2010). Táknfræðingurinn Roland Barthes 

gagnrýndi þessa nálgun mjög í grein sinni um dauða höfundarins þar sem hann lagði 

áherslu á, ólíkt Shannon og Weaver, þátt móttakandans eða lesandans í öllum samskiptum 

(Barthes, 1978). Hugmyndin hefur engu að síður haft mikil áhrif. Breski táknfræðingurinn 

Gunther Kress hefur bent á að lestur, sér í lagi í samhengi náms og kennslu, sé hefðbundið 
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talinn tilheyra samskiptalíkani de Saussure og jafnvel frekar samskiptalíkani Shannon-

Weaver. Eldri textar beri með sér yfirbragð valds sem miðli þekkingu til þeirra sem lesa, 

án tillits til þarfa þeirra eða áhuga (Kress, 2010, bls. 37–38). Kress, eins og Barthes, 

bendir okkur á að í öllum fyrri hugmyndum um samskipti, miðlun og merkingarmyndun 

gegnum sjónskynjun hafi áherslan verið hjá þeim sem skapar og flytur boðin frekar en 

þeim sem túlkar þau.  

Vitnað hefur verið annað veifið í skrif franska fræðimannsins Rolands Barthes (1915–

1980). Ekki er hægt að horfa fram hjá skrifum hans um myndir og túlkun þeirra. Hann var 

sérstaklega upptekinn af því hvernig myndir skapa merkingu og hvernig myndir flytja 

boðskap. Í öllum sínum skrifum leggur hann áherslu á ákveðna tvíhyggju sem eru tengsl 

orða og mynda, tengsl tungumáls og myndmáls. Í grein sinni frá árinu 1964 Retórík 

myndarinnar (2005) spyr Barthes um merkingu myndar. Hann notar auglýsingamynd til 

að reyna að skilgreina merkingu. Það gerir hann því hann telur að slík mynd eigi að hafa 

ótvíræð og skýr skilaboð (2005, bls. 150), ekki ólíkt því sem talið er að einkenni „góða“ 

mynd í námsbók (Carney og Levin, 2002, bls. 8–9). Í greiningu sinni finnur Barthes 

táknin í myndinni og heldur því fram að menningarlegt læsi sé nauðsynlegt til þess að 

áhorfandinn geti lesið hana. Þegar táknmynd og táknmið renna sama sem ein táknmynd þá 

verður táknmið hennar merkingarauki eða hin aukna merking. 

 

Merkingarauki hefur líka verið skilgreindur þannig (Roland Barthes) að 
táknmynd og táknmið renni saman sem táknmynd og táknmið hennar er þá 
merkingaraukinn eða hin aukna merking. (Vésteinn Ólason, 1993) 

 

Áhersla Barthes á merkingarauka mynda hefur ekki síst orðið til þess að gefa kenningum 

hans vægi í allri umræðu um sjónmenningu og í raun allri menningarfræði. Kenningar 

hans hafa átt þátt í að leggja grunn að táknfræði eins og hún hefur verið stunduð 

undanfarna áratugi (Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Svanhildur Óskarsdóttir, 2005, bls. 5). 

Þessar hugmyndir um hvernig við sjáum og túlkum mynd og hvernig hún fær 

merkingu í huga okkar hafa haft afgerandi áhrif á notkun mynda í námsbókum. Við 

síðustu aldalok höfðu þó aðrar hugmyndir orðið áleitnar.  

 

Mynd og texti 

Allt frá yngsta skólastigi til þess elsta eru námsbækur nemenda skreyttar myndefni af 

ýmsum toga sem á að styðja við nám. Þetta myndefni er oft áberandi og í raun skapar það 
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bókunum sérkenni og aðgreinir þær hverja frá annarri. Þrátt fyrir þessa nálægð myndanna 

í bókunum hafa þær ekki verið mikið rannsakaðar. Til eru rannsóknir á sviði 

menntavísinda sem fjalla um þær og horfa þá helst til virkni þeirra og tilgangs. Lítil 

viðleitni er til þess að meta skynjun og túlkun heldur er sjónum beint að kennslufræðilegu 

gildi mynda. Þó er viðurkennt að til þess að nemendur geti nýtt sér myndefni sem verður 

sífellt áleitnara í námsbókum þurfi þeir að þroska með sér myndlæsi sem gerir þeim kleift 

að túlka myndir þannig að þær öðlist merkingu í huga þeirra (Brubaker, Miller og 

Watkins, 2004). Því er haldið fram að til þess að öðlast slíkt læsi þurfi að læra það og 

þjálfa. Ef nemandi á að tileinka sér námsefnið þarf hann að læra að greina innihald mynda 

til jafns við texta (Glasgow, 1994, bls. 499). Þetta er talið sérstaklega mikilvægt nú, þegar 

myndskreyttar námsbækur eru áberandi í skólastofunni. 

Myndlæsi er hugtak sem nær yfir þá athöfn að horfa á mynd og finna henni merkingu. 

Samkvæmt nálgun táknfræðinnar er mynd byggð af upp af táknum sem þarf að lesa (Bal, 

1998). Að vera læs á mynd er þá hæfileikinn til þess að skynja, sjá og túlka þau tákn sem í 

myndinni búa til þess að hún öðlist merkingu. (Elkins, 2010). Þessi túlkun getur verið ólík 

hjá einstaklingum svo ekki lesa allir það sama úr sömu myndinni (Kress, 2010). 

Eins og fram hefur komið stýra námsbækur kennslu að talsverðu leyti. Útgefendur 

námsbóka hér sem erlendis leggja talsvert í myndefni þeirra. Víða erlendis þar sem 

sjálfstæðar útgáfur keppa á frjálsum markaði námsbóka um athygli kennara og 

skólastjórnenda skiptir útlit þeirra talsverðu máli og getur mótað val á myndum og 

meðferð þeirra (Johnsen, 1993, Evans, Watson og Willows, 1987 og Woodward, 1993). 

Þó að myndir séu áberandi er þó almennt álitið að myndir sem standa með texta hafi meiri 

áhrif en þær sem standa einar (Kiefer, 1995). Þegar nemendur skoði heildina fáist nánari 

innsýn og skilningur (bls. 18). 

Gunther Kress heldur því fram að greina megi afgerandi félags- og uppeldislegar 

breytingar síðustu þrjá áratugi þar sem áherslan í kennslu færist frá hinu ritaða orði, 

textanum, sem helsta og jafnvel stundum eina miðlinum, yfir til aukins vægis mynda. 

Þetta segir hann að megi einnig merkja í inntaki textans, ekki aðeins magni (2010, bls. 

46–47). Hann lýsir og vitnar í rannsókn sem gerð var á þróun námsbóka í ensku, 

stærðfræði og raungreinum í Bretlandi frá 1930 til 2005 þessu til stuðnings. Notkun 

myndefnis í námsbókum í ensku jókst frá nær engri mynd í tvær á hverjum fjórum síðum 

á milli áranna 1930 og 1980. Upp úr árinu 2000 voru þær orðnar þrjár á hverjar fjórar 

síður, eða 0,75 á síðu. Svipaður samanburður á námsbókum í sögu frá 1960 og 1980 sem 
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gerður var í Bandaríkjunum sýnir að gríðarleg aukning varð á notkun mynda í þessum 

bókum (Carney og Levin, 2002). 

Í Bandaríkjunum hefur Arthur Woodward rannsakað myndefni í þarlendum 

námsbókum. Hann telur myndefni vera afgerandi þátt í gerð þeirra (1989, bls. 101). Aðrir 

taka ekki svo djúpt í árinni og álíta að myndir skýri og auðveldi nám (Ebans o.fl., 1987) 

og enn aðrir telja sig hafa sýnt fram á aukna minnisgetu nemenda þar sem texti er studdur 

með myndum (Levie, 1987, Peeck, 1987 og Espinosa, 1995). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að myndir geta aukið lestrarskilning og þá sérstaklega hjá þeim sem eiga í erfiðleikum 

með lestur og skilning (Brubaker o.fl., 2004). Af framangreindu má sjá að margt bendir til 

þess að myndir geti aukið skilning nemenda á námsefninu. Þó eru þeir til sem segja að 

myndefni, sé það ekki rétt notað eða mistúlkað, geti hamlað námi (Downey, 1980, 

Brubaker o.fl., 2004). Downey (1980) færir rök fyrir því að áhrif og virkni mynda í 

námsbókum fari eftir getu nemandans til að lesa þær. Notagildi myndanna er þar í 

fyrirrúmi. Höfundar námsbókar eru ábyrgir fyrir því að myndefnið hæfi getu nemandans 

og nemandinn þarf að uppgötva merkingu þess og þýðingu. 

Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á hlutverki myndefnis í námsbókum í 

raungreinum kom tvennt fram (Brubaker o.fl., 2004). Það fyrra var að myndefnið hjálpaði 

nemendum ekki alltaf að skilja texta bókanna. Það síðara var að túlkun nemenda á 

myndefninu var oftar röng en rétt. Rúmlega helmingur nemenda sem tóku þátt í 

rannsókninni kusu að túlka myndirnar eftir eigin höfði í stað þess að styðjast við textann. 

Við það skapaðist að mati rannsakenda misskilningur sem erfitt var að eiga við. 

Rannsóknin gaf einnig til kynna að geta nemenda til túlkunar ykist með aldri þeirra, sem 

er samhljóma kenningum í þroskasálfræði eins og kenningum Piaget6 (McCown og 

Snowman, 2012). Rannsakendur drógu þá ályktun, í andstöðu við hugmynd Downey 

(1980) hér að framan, að nemendur skorti getu til þess að túlka myndirnar eins og 

höfundar námsefnisins ætluðu (Brubaker o.fl., 2004).  

Ef við tökum aftur á móti þá afstöðu að ábyrgðin liggi hjá þeim sem útbúa námsefnið 

gætum við sagt að misskilningurinn sem kom fram í rannsókninni hafi verið vegna 

rangrar eða slæmrar myndanotkunar. Dagrun Skjelbred og Staffan Selander eru 

skandinavískir kennslufræðingar sem hafa fjallað mikið um námsefni og námsbækur á 

                                                        
6 Svissneski þroskasálfræðingurinn Jean Piaget (1896–1980) auk rússneska sálfræðingsins Lev Vygotsky 
(1896–1934) er talinn einn helsti brautryðjandi á sviði þekkingarsálfræði. Kenningar þeirra beggja hafa 
mótað hugmyndir manna um þetta svið og haft mikil áhrif á kenningasmíði í kennslu- og uppeldisfræði. 
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síðastliðnum árum. Þau telja að myndefni sem notað er illa eða á rangan hátt sé verra en 

ekkert (2004). Undir þetta taka kollegar þeirra vestan Atlantshafs. Í grein sinni Textbook 

Illustrations. Fact or Filler? mælir William G. Holliday gegn notkun mynda sem skrauts 

og telur best að þær hafi einn ákveðinn þekkingarfræðilegan tilgang (1990). Greining hans 

á myndefni er svo í takt við þennan tilgang. 

Erfitt hefur verið og er enn að skýra og rannsaka greiningu mynda því að ólíkt texta 

eru þær sjaldan samsettar úr röð skýrra eininga, eins og orð eru. Kress (2010) bendir á að í 

raun sé engin kenning til um hvernig eigi að greina sjónræna birtingarmynd þeirra ólíku 

hluta sem myndir eru gerðar úr. Í námsbók er ekki alltaf víst hvort mynd hefur einfalda 

eða tvöfalda táknfræðilega merkingu. Samt sem áður telur Kress mikinn mun vera á 

myndum sem birtust í námsbókum á fyrri hluta tuttugustu aldar og þeim sem nú sjást í 

sambærilegum bókum. Munurinn liggur í sambandi myndar og texta. Áður var það textinn 

sem réð öllu, hann innihélt alla þá vitneskju sem þurfti til að koma einstökum 

þekkingaratriðum til skila. Myndin þjónaði textanum og „skreytti“ eða „lýsti“ hann. 

Höfundur hennar hafði einkanlega textann í huga við sköpun hennar. Hún var 

myndskreyting. Í besta falli gat textinn bætt við merkingu myndar eins og Barthes talar 

um í grein sinni um Retórík myndarinnar (2005, bls. 154). Kress heldur því fram að 

myndskreytingar námsbóka nútímans hafi aðra stöðu gagnvart textanum, þær þjóni ekki 

aðeins honum heldur fyrst lesandanum sjálfum (Kress, 2010, bls. 48). 

Við greiningu myndefnis í námsefni hefur kennslufræðilegt notagildi verið haft að 

leiðarljósi. Hún tekur til sambands mynda og texta og sér í lagi þess flókna samspils sem 

talið er auka við merkingu myndanna. Það kallast á við hugmyndir túlkunarfræðinga eins 

og Rolands Barthes um merkingarauka sem myndast í samspili mynda og texta. Mynd 

getur lýst texta til betri skilnings og texti bætt upplýsingum við mynd (Barthes, 2005). 

Einnig hafa menn sérstaklega beint sjónum að lestrarfræðilegum þáttum og hvernig mynd 

getur hjálpað lesendum að lesa og skilja texta (Carney og Levin, 2002, Espinosa, 1995). 

Með þessa þætti í huga hafa tveir fræðimenn vestanhafs, Joel R. Levin og Russell N. 

Carney, sett fram hugmynd að flokkun mynda auk þess að birta það sem þeir kalla 

„boðorð myndanotkunar í námsbókum“ (2002, bls. 8–9). Hér sjáum við þau fyrstu þrjú: 

 

1. Myndir skal nota af yfirvegun með texta sem hjálp til að leggja hann á minnið. 

2. Myndir skulu hafa texta í heiðri, það er, myndin verður að fylgja texta. Eins og sýnt 

hefur verið fram á hjálpar skraut nemendum ekki að tileinka sér texta. 
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3. Myndir skulu ekki bera texta falsvitni. Mótsagnakenndar myndir eru líklega engin 

hjálp og geta hindrað nám.7 

 

Þessi „boðorð“ setja höfundarnir fram í léttum dúr en styðja vel við mál sitt með 

niðurstöðum rannsókna. 

Woodward, sem minnst var á hér að framan, gerði rannsókn á virkni mynda í 

námsbókum í Bandaríkjunum (1991). Hann greindi fjórar gerðir mynda: 1. myndir með 

engin tengsl við texta; 2. myndir með óbein tengsl við texta; 3. myndir með bein tengsl 

við texta; og 4. myndir sem bættu við merkingu texta. Í rannsókninni, sem náði yfir tvær 

námsbækur og myndefni þeirra, komst hann að því að meirihluti mynda var tengdur texta 

á einhvern hátt og féll í flokka 2 og 3 (75% og 86%). Aðeins þrjár myndir í hvorri bók 

tilheyrðu síðastnefnda flokknum.  

 Á sviði flokkunarfræði (e. taxonomy) hafa tveir fræðimenn gert tilraun til þess að 

draga saman og flokka myndir eftir stöðu þeirra með texta. Emily Marsh og Marilyn 

Domas White komust að því að hægt væri að greina allar myndir í þrjár megingerðir eftir 

afstöðu þeirra til texta. Þessir flokkar voru það sem þær kölluðu A-gerð, skraut; B-gerð, 

styrkjandi; og C-gerð, túlkandi. Innan þessara þriggja megingerða skipuðu þær síðan 49 

ólíkum undirgerðum eftir ólíkri virkni. Við þessa greiningu sóttu þær í smiðju fræðimanna 

af ólíkum fræðasviðum eins og barnabókmenntum, kennslufræði, orðabókafræði og 

fjölmiðlafræði. 

 

Samantekt 

Myndir hafa verið hluti af námsbókum frá upphafi. Á Íslandi er Námsgagnastofnun 

stærsti útgefandi slíkra bóka og á annað hundrað höfunda texta og mynda kemur þar við 

sögu árlega. Rannsóknir benda til að þessar bækur hafi töluverð áhrif á kennsluhætti og 

stýri vinnu kennara í skólastofunni þannig að áhrif þeirra eru ótvíræð. Rannsóknir á 

námsbókum og sér í lagi myndefni þeirra hafa lagt áherslu á þekkingarfræðilegt gildi. 

                                                        
7  Svona er tilvitnunin á frummálinu:  
„1. Pictures shalt be judiciously applied to text, to remember it wholly.  
2. Pictures shalt honor the text.That is, the picture needs to correspond 
to the text. As we have seen, purely decorational pictures do not 
improve students’ learning of text content.  
3. Pictures shalt not bear false witness to the text. Conflicting pictures are most likely not helpful and may 
even hinder learning.“ 
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Sjónin er talin mikilvæg í skynjun okkar á heiminum og gegnir stóru hlutverki í þroska og 

þekkingarmyndun einstaklinga. Til þess að skapa þekkingu úr því sem við sjáum þurfum 

við að túlka það sem fyrir augu ber. Túlkun mynda er talin byggjast á lestri tákna sem búa 

í myndunum. Táknfræðin gerir ráð fyrir slíku ferli skynjunar og túlkunar á táknum til þess 

að skapa merkingu og sækir mikið til formgerðar tungumálsins. Samvirkni texta og 

mynda hefur lengi verið fræðimönnum hugleikin. Í námsbókum er það nær alltaf textinn 

sem ræður för og ágreiningsmál hvaða hlutverki myndir gegna þar. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á virkni og hlutverki mynda þar sem þekkingarfræðilegur tilgangur þeirra er í 

brennidepli. Tilraunir hafa verið gerðar til að greina myndefni eftir stöðu þess með texta 

svo að skilja megi betur virkni þess. 

Nú höfum við farið vítt og breitt um fræðilegt bakland ritgerðarinnar og snúum okkur 

næst að rannsókninni sjálfri. 
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3. Rannsóknin 
 
Í þessum kafla er rannsókninni sjálfri lýst í tveimur hlutum, annars vegar greiningu 

myndefnis í námsbókum í sögu og hins vegar viðtölum við starfandi myndhöfunda, auk 

stuttra viðtala við ritstjóra. Í lok kaflans eru niðurstöðurnar kynntar. Í þessari ritgerð er 

notast bæði við eigindlegar og megindlegar aðferðir. Stuðst er við nálgun sem kallast 

margprófun (e. triangulation) og byggist á þeirri einföldu hugmynd að ef notaðar eru fleiri 

en ein aðferð til að nálgast viðfangsefnið styrkir það áreiðanleika og réttmæti 

niðurstaðnanna. Styrkur einnar aðferðar og gagna bætir þá upp veikleika annarrar 

(Silverman, 2005, Creswell, 2007 og Cohen, Manion og Morrison, 2003). Í ritgerðinni eru 

þrjár aðferðir notaðar og er tilgangurinn með þeim öllum að ná fram svörum við þeim 

spurningum sem settar eru fram í ritgerðinni. 

Í fyrsta lagi var beitt greiningu á námsbókum í sögu þar sem notkun mynda er skoðuð. 

Þær kennslubækur sem teknar eru fyrir eru Íslands- og mannkynssögubækur fyrir miðstig 

grunnskóla sem standa kennurum og skólum til boða hjá Námsgagnastofnun veturinn 

2012–13. Með því að nota tvær mismunandi flokkunaraðferðir mynda fæst betri heildar-

mynd yfir myndnotkun í þessum bókum. Myndskreytingar eru flokkaðar eftir stöðu þeirra 

gagnvart texta (Marsh og White, 2003) og annað myndefni sem fellur ekki þar undir eftir 

gerð þess (Carney og Levin, 2002, Selander og Skjelbred, 2004, Zeegen, 2009 og Wikan, 

2009). Nánar er gerð grein fyrir nálgun í kaflanum um greiningu myndefnis. 

Í öðru lagi eru viðtöl við starfandi myndhöfunda. Rætt var við sjö teiknara á 

höfuðborgarsvæðinu sem allir hafa myndskreytt námsbækur í sögu hér á landi. Aðferðin 

við val á viðmælendum er markmiðaúrtak (e. purposive sampling) þar sem markmið 

rannsóknarinnar ræður því hvernig þátttakendur eru valdir (Cohen o.fl., 2003, Flick, 2006, 

og Silverman, 2005). Þar sem tiltölulega lítill hópur fólks á Íslandi fæst við 

myndskreytingar námsbóka og ég er málkunnugur mörgum þeirra má færa rök fyrir því að 

valið sé að einhverju leyti svokallað hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) þar sem 

aðgengi að viðmælendum réð einhverju um valið (Cohen o.fl., 2003). Þó skal tekið fram 

að nær helming viðmælenda hafði ég aldrei hitt áður, einn aðeins einu sinni en aðra oftar. 

Viðtölin fóru fram í marsmánuði 2013. 

Í þriðja lagi var tekið símaviðtal við tvo ritstjóra námsefnis í sögu fyrir grunnskóla 

sem vinna hjá Námsgagnastofnun. Tilgangur þeirra var að staðfesta eða skýra valin atriði 
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sem komu fram í viðtölunum við myndhöfunda þar sem spurt var um viðhorf til 

myndmáls í námsefni í sögu. Símaviðtölin fóru fram í aprílmánuði 2013.  

Þess má geta hér að einnig voru tekin viðtöl við tvo unga grunnskólanemendur. 

Viðtölin voru tilraun til þess að kalla fram viðhorf þeirra og túlkun á mynd úr einni þeirra 

bóka sem rannsóknin nær yfir og setja í samhengi við efni hennar. Viðtölunum verður 

ekki lýst í þessum kafla en fjallað verður um þau í þeim næsta.  

Í upphafi hvers hluta er gerð nánari grein fyrir þeirri nálgun og aðferðafræði sem við á. 

Í kaflanum um fræðilegan bakgrunn var sjónum beint að hugmyndum og kenningum um 

virkni og gildi myndmáls í námsbókum. Í þessum kafla einbeitum við okkur að 

myndhöfundinum sjálfum, viðhorfum hans og því sem hann er að fást við.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er þessi:  

 

• Hver eru viðhorf myndhöfunda til námsefnisgerðar og hvaða áhrif hafa þau á 

námsefnið?  

 

Til þess að svara því er rannsókninni skipt í þrjá hluta:     

 

• Fyrst er notkun myndefnis í völdum námsbókum greind. 

• Síðan eru dregin fram viðhorf myndhöfunda til námsefnisgerðar.  

• Síðast er metið hvort viðhorf myndhöfunda hafa áhrif á námsbækurnar. 

 

Í hverjum hluta fyrir sig verður gerð nánari grein fyrir aðferðum, gögnum og úrvinnslu 

þeirra. En áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að skoða aðeins betur það sem í raun er 

kjarni rannsóknarinnar: myndhöfundana og myndskreytingar þeirra. 

  

3.1 Greining myndefnis í námsbókum í sögu 
 
Í þessum hluta er sjónum beint að námsbókunum sjálfum og reynt að draga upp mynd af 

hlutverki mynda í þeim. Gerð er tilraun til að greina samband myndskreytinga og texta 

sérstaklega auk þess sem hlutur annars myndefnis en myndskreytinga er skoðaður.  
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Nálgun 

Þegar sest er niður til að greina myndefni er vandi á höndum: Hvað skal greina og 

hvernig? Við fyrstu sýn hættir manni ef til vill til þess að greina myndir í námsbókum 

ósjálfrátt í tvo meginflokka eins og sumir hafa gert (Gallini og Mayer, 1990): þá sem 

miðla beint upplýsingum og þá sem fyrst og fremst er ætlað að virkja ímyndunaraflið og 

vekja áhuga. Þetta er ekki auðsótt og við nánari skoðun sést að þetta er nær alltaf 

samtvinnað, ímyndunaraflið byggist á upplýsingum og upplýsingar þurfa ímyndunarafls 

við. Því getur verið varasamt að greina þar á milli og sögulega eru engin skörp skil á milli 

list- og upplýsingamiðlunar. Markmið þeirra eru svo samofin að ekki er hægt að skoða 

annað án hins (Gelb, 1980, bls. 8 og Gombrich, 1972, bls. 94).  

Ég kaus að nota tvo flokkunarhópa mynda í þeim námsbókum sem ég valdi til 

skoðunar. Sá fyrri nær eingöngu til myndskreytinga og þá um leið höfundarverka þeirra 

sem tóku þátt í viðtalshluta þessarar rannsóknar. Sá síðari nær svo til annarra mynda eins 

og ljósmynda, korta, grafa og þess háttar sem ekki teljast myndskreytingar og ætti að gefa 

betri heildarsýn á notkun myndefnis í þessum bókum. Flokkun sem þessi stýrir alltaf að 

einhverju leyti niðurstöðu en með því að skipta myndefni í tvo meginflokka má vonandi 

fá breiðari mynd af því flókna viðfangsefni sem gerð og hlutverk þess er. Slík nálgun er 

einnig talin geta gefið nákvæmari mynd af því sem skoðað er hverju sinni (Cohen o.fl., 

2003, bls. 112). Nú skal hvorri aðferð fyrir sig lýst nánar. 

Samband myndskreytinga og texta 

Fyrst skoðum við hvernig myndskreytingarnar standa gagnvart textanum. Með því að 

greina allar myndskreytingar í þrjá meginflokka8 er hægt að fá yfirsýn á hvernig 

myndmálið er notað með þeim texta sem það stendur með. Til þess byggi ég á þeirri 

aðferð sem flokkunarfræðingarnir Emily E. Marsh og Marilyn D. White hafa lagt til í 

tilraun sinni til að koma á nothæfri og algildri aðferð til slíkrar flokkunar (2003). Að 

þeirra sögn er hægt að flokka myndir í þrjá meginflokka eftir stöðu þeirra og virkni 

gagnvart textanum: 

  

 

                                                        
8 Að sögn Carney og Levin (2002) sem hafa rannsakað notkun myndmáls í kennslu og námi má flokka 
myndefni námsbóka í alls fimm flokka. Þeir eru a) skraut, b) lýsandi, c) skipulag, d) skýrandi og e) 
minnishvöt. Þessi skipting í fimm flokka hefur verið notuð eins eða með tilbrigðum af öðrum fræðimönnum 
í greiningu á myndefni í námsbókum (Hunter, Crismore og Pearson, 1987) auk þess sem henni svipar mjög 
til tilrauna annarra til álíka flokkunar (Selander og Skjelbred, 2004, Zeegen, 2009 og Wikan, 2009). Hér er 
hins vegar notast við einfaldara flokkunarkerfi eins og Marsh og White leggja til (2003). 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A-gerð: Myndir sem eru í engu eða litlu sambandi við textann 

B-gerð: Myndir sem eru í nánu sambandi við textann 

C-gerð: Myndir sem bæta við innihald textans 

 

Marsh og White hafa að auki greint fjölda undirflokka sem ekki verða ræddir hér heldur 

aðeins notast við þessar þrjár megingerðir, A, B og C. Þessi flokkun kallast á við 

skilgreiningar annarra á megingerðum myndskreytinga. Má þar nefna hugmyndir um 

flokkun mynda í orðabókum: samhæði (e. dependence), óhæði (e. independence) og 

innbyrðis hæði (e. interdependence) (Hancher, 1992) og hugmyndir um þrískiptan tilgang 

myndskreytinga: að skreyta, að upplýsa og að túlka (Hodnett, 1988). Einnig má nefna 

kenningar um virkni mynda í námsbókum eftir gerð, sem skipta þeim í fjóra meginflokka: 

myndir með engin tengsl við texta, myndir með tilvísun í texta, myndir í nánu sambandi 

við texta og myndir sem eru hrein viðbót við eða útvíkkun á texta (Woodward, 1993). 

Fyrst er gerð A, myndir sem eru í litlu sambandi við texta. Hér er átt við myndir sem 

geta haft ólíka virkni en eiga það sameiginlegt að erfitt eða illmögulegt er að tengja þær 

beint við textann. Slíkar myndir skynjum við oft sem skraut og þykir þá mörgum þær lítils 

virði í kennslubók og til ógagns frekar en gagns (Anglin o.fl., 1987, Carney og Levin, 

2002 og Selander og Skjelbred, 2004). Þó er varasamt að vanmeta áhugahvöt sem getur 

búið í myndum af slíkri gerð (Marsh og White, 2003). Myndir slíkrar gerðar hafa þann 

megintilgang að gera bók og texta aðlaðandi án þess að hafa bein áhrif á skilning eða 

minni lesandans. Skoðum nú dæmi um þessa gerð. 

 
Mynd 5. Kirkjugripur. 

Hér fyrir ofan sjáum við myndskreytingu (mynd 1) eftir Írisi Hrund Jónsdóttur úr heftinu 

Merkir sögustaðir: Skálholt (Hrund Hlöðversdóttir, 2006). Myndin prýðir formála 

bókarinnar og er í litlu samhengi við textann þó að hún eigi við efnið en hún vísar óbeint í 
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sögu biskupssetranna sem fjallað er um. Ungir lesendur vita ekki að myndin sýnir kaleik 

og platínu úr Skálholtskirkju og enginn myndatexti gefur þá skýringu. Þessi 

myndskreyting er því af A-gerð, hún er í litlu sambandi við textann en þjónar því 

hlutverki að gera hann aðlaðandi.  

Önnur er gerð B, myndir sem eru í nánu sambandi við textann. Hér er átt við myndir 
sem geta haft ólíka virkni en eiga það sameiginlegt að auðvelt er að tengja þær við 
textann. Þetta eru myndir sem hafa þann megintilgang að myndgera þætti eða hugtök úr 
texta, draga fram, draga saman, staðsetja í tíma og rúmi eða sýna samhengi, bera saman 
eða útskýra; með öðrum orðum þá eru þær lýsandi (Carney og Levin, 2002). Þeim er 
ætlað að auka skilning lesandans á textanum. Skoðum eitt dæmi um þessa gerð. 

 
Mynd 6. Arngrímur lærði. 

Hér sjáum við hálfsíðu (mynd 2) úr bókinni Sögueyjunni, 2. hefti (Leifur Reynisson, 2010, 

bls. 32). Á henni getum við lesið um Arngrím lærða og bókina Crymogæa, um tilurð hennar 

og meintan tilgang. Myndskreytingin, gerð af Þóreyju Mjallhvíti H. Ómarsdóttur, sýnir 

Arngrím sjálfan með bókina undir hendi og í myndatexta er staðfest hver þar er á ferð og 

bókin nefnd á nafn. Arngrímur er nefndur tvisvar á nafn á þessari síðu og aftur á þeirri næstu 

eða alls þrisvar auk þess að vera sýndur á mynd. Nafn bókarinnar Crymogæa kemur fyrir 

tvisvar í prenti og aftur á kápu bókarinnar í mynd. Hér er myndskreytingin af B-gerð. Myndin 

er í nánu sambandi við textann og þjónar honum.  

Þriðja er gerð C, myndir sem miðla einhverju út fyrir textann. Hér er átt við myndir 

sem túlka og sýna flókin fyrirbæri á aðgengilegri hátt en textinn er fær um, gefa víðari sýn 

eða sýna af meiri nákvæmni, gefa aukaupplýsingar og bæta við þekkingu sem fæst úr 

texta. Einnig á þetta við um myndir sem eru í mótsögn við eða beinu samtali við texta, 
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sem skapa nýtt sjónarhorn eða nýjan skilning með tengingum út fyrir textann og eiga að 

ýta undir gagnrýna hugsun. Með þessari gerð flokkast minnishvetjandi myndir sem getið 

verður betur hér að neðan. Þessari gerð mynda er ætlað að bæta við þann skilning sem 

lesandinn getur öðlast af textanum einum. Skoðum eitt dæmi um þessa gerð. 

 
Mynd 7. Sofandi kettlingur. 

Hér að ofan sjáum við mynd (mynd 3) eftir Freydísi Kristjánsdóttur úr bókinni Snorri 

Sturluson og mannlíf á miðöldum (Birgir Loftsson, 2005, bls. 8). Hún sýnir sofandi 

kettling á bæjarþaki. Myndin stendur með texta í kafla sem nefnist „Húsakostur og 

heimili“. Þar er lýst húsakosti á Íslandi frá landnámi fram á tíma Snorra. Skála er lýst, 

útihúsum og öðrum byggingum auk þess sem dregin er upp mynd af heimilislífi og 

skipan. Hvergi er minnst á kettling. Hann birtist okkur aðeins í mynd sem hrein viðbót við 

textann. Kettlingurinn sofandi er tákn heimilis og friðar sem ungir lesendur geta tengt við 

sína eigin reynslu og heimilislíf. Það hjálpar þeim þar með að dýpka skilning sinn á 

inntaki textans. Þessi mynd er þar af leiðandi af C-gerð. 

Greining mynda eftir samtali þeirra við texta er þó vandasöm og reynir töluvert á 

innsæi rannsakandans. Í þessum hluta rannsóknarinnar eru aðeins skoðaðar 

myndskreytingar sem birtast með meginmáli bókanna. Aðrar myndgerðir eru ekki taldar 

með. Leitað er að samtali texta og mynda óháð nálægð á síðum bókanna. Textinn getur 

verið af hvaða lengd sem er en er hér skoðaður sem röð orða sem tengist beint myndinni 

sem verið er að skoða. Stundum leikur vafi á því í hvaða flokk myndskreyting fellur en þá 

er það huglægt mat mitt hverju sinni sem ræður áfangastað hennar. Einnig var stuðst við 

umsagnir myndhöfunda sjálfra sem komu fram í viðtölunum sem lýst er hér að framan og 

þær hafðar til hliðsjónar. 
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Ekki er hægt að halda áfram án þess að minnast á myndatexta. Myndatexti, eða sá texti 

sem stendur með eða undir mynd,9 er ekki skoðaður sérstaklega hér. Hann hefur þó 

töluverð áhrif þar sem staða hans með myndskreytingu tengir hana alltaf við textann. 

Hlutfall mynda með myndatexta og inntak þessa texta í námsbókum er þó verðugt 

skoðunarefni. 

Annað myndefni 

Annað myndefni hef ég valið að flokka einnig til að fá betri heildarmynd af notkun þess í 

þessum bókum og því samhengi sem myndskreytingarnar búa í. Hér hef ég notað þá 

nálgun að skoða gaumgæfilega bækurnar og þær myndir sem þar má finna. Jafnóðum er 

skráð af hverju myndirnar eru og reynt að draga saman hvað þær eiga sameiginlegt og 

hvað aðgreinir þær. Þannig má sjá hvernig best er að skilgreina mismunandi gerðir eftir 

efni þeirra og skipa niður í flokka. Slík efnisgreining er talin gagnleg nálgun við flokkun 

myndefnis en hún ætti að vera tæmandi þannig að til dæmis flokkar skarist ekki (Rose, 

2001, bls. 59–60). Þetta mun vera hægara sagt en gert og álitamál hvort það sé yfirhöfuð 

hægt (Rose, 2001, bls. 68).  

Hér eru þeir flokkar sem notast er við: 

 

a) Ljósmyndir af sögulegum gripum 

b) Ljósmyndir af stöðum og byggingum 

c) Samtímamyndverk 

d) Seinni tíma myndverk 

e) Endurgerðir og tilgátur 

f) Kort, gröf og tímaásar 

g) Annað 

 

Ljósmyndir af sögulegum gripum væru myndir af hverjum þeim gripum sem birtast á 

mynd sem hafa sögulegt gildi og eru frá eða nálægt þeim tíma sem fjallað er um. Mynd úr 

bókinni Orbus Sensualium Pictus (mynd 2) sem birtist í fræðilegri umfjöllun þessarar 

ritgerðar er gott dæmi um slíka mynd. Ljósmyndir af stöðum og byggingum geta einnig 

sýnt landslag eða einstaka hluta þess auk hluta af eða smáatriða í byggingum. 

Samtímamyndverk eru t.d. málverk, ljósmyndir, teikningar, prentgripir og höggmyndir 

sem gerð eru á þeim tíma sem textinn fjallar um. Dæmi um slíka mynd væri myndin 
                                                        
9 Dæmi um myndatexta má sjá á mynd 2 hér að framan. 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Terræ fætus: Ávextir jarðar sem birtist fyrr í þessari ritgerð (mynd 1). Seinni tíma 

myndverk eru þá sams konar verk sem gerð eru á seinni tímum. Endurgerðir og tilgátur 

eru hvers konar eftirlíkingar eða endurbyggingar sögulegra fyrirbæra, eins og endurgerð 

hús, líkön af byggingum, fólk í fornklæðum og sviðsettir atburðir. Kort, gröf og tímaásar 

eru myndræn framsetning á tölfræðilegum upplýsingum. Síðasti flokkurinn er þá allt það 

sem ekki mátti með góðu móti fella undir flokkana sem á undan voru taldir. Ef einhver 

vafi lék á gerð myndar féll hún í flokkinn annað. 

Ljósmyndir eru veigamiklar í mörgum námsbókum í dag. Margar þeirra blanda saman 

myndskreytingum, ljósmyndum og öðrum gerðum mynda. Samspil þessara mynda er ekki 

skoðað sérstaklega heldur eingöngu talinn fjöldi birtinga á síðum hverrar bókar fyrir sig. 

Til marks um þann vanda sem greining sem þessi getur falið í sér eru teikningar eftir 

Jón Bjarnason, bónda í Þormóðstungu í Húnavatnssýslu, gerðar um miðja 19. öld og 

birtast í bókinni Ein grjóthrúga í hafinu (Þorsteinn Helgason, 2004). Þessar myndir falla 

ekki undir myndskreytingar í þessari rannsókn en flokkast hér með öðru myndefni. 

Vandinn er að margar þær myndir sem í þann flokk falla má einnig greina með sama hætti 

og myndskreytingarnar eftir sambandi þeirra við textann. Myndir Jóns eru af ýmsum 

dýrum, teiknaðar eftir fyrirmyndum sem hann mun hafa fundið í dönskum blöðum. Við 

getum séð eina af myndum hans hér fyrir neðan. 

 

 
Mynd 8. „Flugmýs“ 

 
Þessar myndir Jóns bónda skjóta upp kollinum hér og hvar í bókinni lesandanum til 

ánægju og skrauts án þess að tengjast textanum beint. Það sem er hins vegar óvenjulegt 

við þessar myndir er að textahöfundur fjallar sérstaklega um þær í inngangi bókarinnar og 

bendir lesendum á að „... þær koma næstum eins og gangandi út úr fortíðinni og heilsa 

upp á okkur“ (sami, bls. 5). Þrátt fyrir að textinn vísi beinlínis í myndirnar eru þær 

sannarlega til skrauts og af A-gerð. Freistandi væri að telja þessar myndir með öðrum 
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myndskreytingum en þar sem höfundur þeirra hafði ekki hugmynd um að þær myndu rata 

á síður námsbókar rúmum hundrað árum eftir sköpun þeirra eru þær settar í flokk með 

öðru myndefni hér. En eru þær samtímaverk eða seinni tíma? Efni bókarinnar, Ein 

grjóthrúga í hafinu, nær frá siðaskiptum til 1800 þannig að myndir Jóns ættu að teljast 

seinni tíma verk. Ég kaus þó að flokka þær með samtímaverkum vegna nálægðar í tíma og 

hversu vel þær falla að sjónheimi þess tíma sem fjallað er um. Þær ná að blása lífi í bókina 

með tilvist sinni og nálægð við textann sem vekur einhverja óræða tilfinningu fyrir 

tímanum. Þær byggja að mínu mati brú yfir tíma og rúm og hjálpa til við að móta vitund 

lesandans. Slíka notkun mynda er erfitt að meta þar sem hún byggist mjög á tilfinningu, 

reynslu og innsæi og er því ekki mæld, talin eða metin á hlutbundinn hátt hér. 

Annað dæmi um vanda við greiningu er að stundum er erfitt að greina á milli gerða 

eins og myndskreyttra korta eða tímaása sem liggja á mörkum tveggja meginflokka. 

Dæmi um það væri þessi mynd úr bókinni Miðaldafólk á ferð (Þorsteinn Helgason, 2009, 

bls. 15) eftir Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur. 

 
Mynd 9. Tímaás. 

Þessi mynd ber sterk höfundareinkenni, er gerð að öllu leyti með hendi listamannsins og 

notast ekki við texta annan en ártöl til þess að gefa tilfinningu fyrir framvindu sögunnar. 

Myndin vísar aftur á móti beint í textann og myndar þar eina heild. Hún er hvort tveggja 

myndskreyting og tímaás. Ég hef kosið að kalla þennan tímaás hreina myndskreytingu af 

gerð B eins og lýst hefur verið. Sú ákvörðun byggist á hinum sterku höfundareinkennum 
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sem myndin ber með sér og einnig því samhengi sem hún býr í, í nálægð við hreinar 

myndskreytingar sama myndhöfundar. 

Þriðja dæmið um vanda við myndgreiningu er kort gert af Þóreyju Mjallhvíti 

Ómarsdóttur sem finna má á forsíðu Sögueyjunnar, 1. heftis, 870–1520 (Leifur Reynisson, 

2012), og aftur á blaðsíðu 5 í sömu bók. Kortið er gert með hendi myndhöfundar og ber 

sterk höfundareinkenni eins og mynd Lóu hér að framan. En hún skapar annars konar 

vanda. Kortið er eftirgerð korts sem gert var af danska landfræðingnum Axel Anton 

Bjørnbo árið 1909 og endurskapar heimsmynd miðaldamanna eins og þýski sagnaritarinn 

Adam frá Brimum lýsti henni á 11. öld (Edson, 2007).  

  
Mynd 10. Kort. 

 

Á kortið vantar heiti heimsálfa og úthafa ólíkt eftirgerð Bjørnbo og það gagnast lítið sem 

slíkt þar sem viðmið eru engin. Myndatextinn er einnig óskýr en tómlegt kortið gæti styrkt 

þá fullyrðingu sem þar kemur fram að hugmyndir miðaldamanna um heiminn hafi verið 
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óljósar. Hvað er þá hér á ferð? Er þetta kort? Er þetta eftirgerð? Eða er þetta 

myndskreyting? Ég kaus að telja hana til myndskreytinga vegna sterkra 

höfundareinkenna, vegna tengingar við texta og vegna þess að hún er í raun myndgerð 

korts en ekki kort sem slíkt. 

Þessi þrjú dæmi ættu að nægja til að sýna að oft liggja mörk gefinna flokka nálægt 

hver öðrum og einnig að einstakar myndir mætti stundum setja í fleiri en einn flokk þó að 

það sé ekki talið æskilegt (Rose, 2001). Myndefni hefur oft margbrotið hlutverk og 

greining þess eftir efni kallar á nálgun sem nær lengra en megindleg aðferðafræði nær; 

hún kallar á fínlega túlkun á innihaldi, samhengi og sjónrænum þáttum (Marsh og White, 

2003, bls. 651–652). Þrátt fyrir þessa annmarka skal nú haldið áfram tilraun til greiningar.  

Greining myndefnis 13 námsbóka 

Bækurnar sem teknar voru til skoðunar voru allar námsbækur í sögu fyrir miðstig 

grunnskóla sem fáanlegar voru á heimasíðu Námsgagnastofnunar veturinn 2012–13. Hér 

eru heiti þeirra ásamt nöfnum höfunda texta og mynda: 

 

• Ein grjóthrúga í hafinu (Þorsteinn Helgason / –, 2004). 

• Frá Róm til Þingvalla (Helgi Skúli Kjartansson / Anna Cynthia Leplar, 2010). 

• Leifur Eiríksson – á ferð með Leifi heppna (Jóhanna Karlsdóttir og Leif Aidt / 

Jette Jörgensen, 2000). 

• Lífið fyrr og nú. Stutt Íslandssaga10 (Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli 

Kjartansson / Freydís Kristjánsdóttir, 1998). 

• Merkir sögustaðir. Hólar (Hrund Hlöðversdóttir / Íris Auður Jónsdóttir, 2006). 

• Merkir sögustaðir. Skálholt (Hrund Hlöðversdóttir / Íris Auður Jónsdóttir, 2006). 

• Merkir sögustaðir. Þingvellir (Þórarinn Eldjárn / Íris Auður Jónsdóttir, 2008). 

• Miðaldafólk á ferð (Þorsteinn Helgason / Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, 2009). 

• Snorra saga (Þórarinn Eldjárn / Sigrún Eldjárn, 2003). 

• Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum (Birgir Loftsson / Freydís Kristjánsdóttir, 

2005). 

• Sögueyjan 1. hefti 870–1520 (Leifur Reynisson / Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir, 

2012). 

• Sögueyjan 2. hefti 1520–1900 (Leifur Reynisson / Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir, 2010). 

                                                        
10 Samkvæmt upplýsingum frá Námsgagnastofnun er þessi bók sú eina sem skoðuð var sem gefin er út sem 
sérkennsluefni. 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• Víkingaöldin (Sigrún Helgadóttir / Freydís Kristjánsdóttir, 2012). 

Hér á eftir fer greining á hverri bók fyrir sig í sömu röð og þær birtast, með þeirri 

undantekningu þó að öll þrjú þemaheftin Merkir sögustaðir eru dregin saman og skoðuð 

sem heild. 

Ein grjóthrúga í hafinu 

Engin (0) myndskreyting og 112 aðrar myndir á 96 síðum og kápu.  

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, gröf 
og 

tímaásar 
 

Annað 

10 18 77 0 2 2 3 

 

 

Frá Róm til Þingvalla 

43 myndskreytingar og 69 aðrar myndir á 80 síðum og kápu. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
8 30 5 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

12 16 7 14 11 4 5 

 

Leifur Eiríksson – á ferð með Leifi heppna 

110 myndskreytingar og 10 aðrar myndir á 80 síðum auk saurblaða og kápu. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
36 70 4 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 
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Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

2 0 0 0 0 5 3 

 

 

Lífið fyrr og nú. Stutt Íslandssaga 

54 myndskreytingar og 64 aðrar myndir á 56 síðum og kápu. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
5 42 7 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

15 13 24 4 0 2 6 

 
 

Merkir sögustaðir. Hólar, Skálholt og Þingvellir 

51 myndskreyting og 1 önnur mynd í 3 heftum á samtals 76 síðum og 3 kápum. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
12 38 1 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

0 0 0 0 0 1 0 

 
Miðaldafólk á ferð 

44 myndskreytingar á 64 síðum og kápu. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 
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A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
2 35 7 

Bókin inniheldur ekkert myndefni af annarri gerð en myndskreytingar. 

Snorra saga 

36 myndskreytingar á 67 síðum og kápu.  

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
8 28 0 

Bókin inniheldur ekkert myndefni af annarri gerð en myndskreytingar. 

 

Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum 

19 myndskreytingar á 40 síðum og kápu.  

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
4 9 6 

Bókin inniheldur ekkert myndefni af annarri gerð en myndskreytingar. 

 

Sögueyjan, 1. hefti 870–1520 

54 myndskreytingar og 26 aðrar myndir á samtals 96 síðum og kápu. 

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
4 48 2 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

9 0 4 0 2 11 0 

 

Sögueyjan, 2. hefti 1520–1900 

44 myndskreytingar og 54 aðrar myndir á samtals 94 síðum og kápu. 
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Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
4 34 6 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, 
gröf og 
tímaásar 

 

Annað 

8 0 26 0 0 20 0 

 

 

Víkingaöldin 

32 myndskreytingar, 46 aðrar myndir á samtals 52 síðum og kápu.  

Megingerð myndskreytinga, fjöldi og flokkar: 

A-gerð: 
Myndir sem eru í litlu 
sambandi við textann 

B-gerð: 
Myndir sem eru í nánu 
sambandi við textann 

C-gerð: 
Myndir sem bæta við 

innihald textans 
1 23 8 

 

Megingerðir annars myndefnis, fjöldi og flokkar: 

Ljósmyndir; 
sögulegir 

gripir 

Ljósmyndir; 
staðir og 

byggingar 

Samtíma-
myndverk 

Seinni tíma 
myndverk 

Endurgerðir 
og tilgátur 

 

Kort, gröf 
og 

tímaásar 
 

Annað 

12 6 0 1 13 11 3 

 

Hér sést að bækur þessar eru ólíkar að gerð. Hlutfall myndskreytinga og annars myndefnis 

er mjög misjafnt. Í þremur bókum er notast eingöngu við myndskreytingar og með réttu 

mætti telja tvö hefti Merkra sögustaða með þeim. Aðeins eitt þeirra inniheldur mynd sem 

fellur undir annað myndefni. Ein bók, Ein grjóthrúga í hafinu, sker sig úr þar sem hún 

byggist eingöngu á öðru myndefni en myndskreytingum. 

Samantekt greininga 

Alls voru skoðaðar og greindar 869 myndir í 13 bókum á 801 blaðsíðu. Samantekt sýnir 

að 56% alls myndefnis eru myndskreytingar en annað myndefni eru 44%. Við sjáum að 
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myndskreyting prýðir rúmlega aðra hverja síðu og annað myndefni tæplega það. Af því 

má sjá að hver síða rúmar rétt rúmlega eina mynd.  

Næst er að skoða samantekt innbyrðis greiningar allra myndskreytinga. 

  

Gerð myndskreytinga Fjöldi Hlutfall 
A-gerð 84 17% 

B-gerð 357 73,5% 

C-gerð 46 9,5% 

Allar myndskreytingar 487 100% 

 

Hér sjáum við að langalgengasta gerð myndskreytinga er B-gerð, myndir sem eru í nánu 

sambandi við textann með 73,5% af heildarfjölda. Þar á eftir, en töluvert færri, eru 

myndskreytingar af A-gerð; myndir sem eru í litlu eða engu sambandi við textann með 

17% hlutfall. Myndskreytingar af C-gerð, myndir sem bæta við innihald textans, eru 

sjaldgæfastar eða 9,5% af heildarfjölda.  

Síðast fer samantekt innbyrðis greiningar alls myndefnis annars en myndskreytinga. 

 

Gerð Fjöldi Hlutfall 

Ljósmyndir af  
sögulegum gripum 

68 17,8% 

Ljósmyndir af  
stöðum og byggingum 

53 13,9% 

Samtímamyndverk 138 36% 

Seinni tíma myndverk 19 5% 

Endurgerðir og tilgátur 28 7,4% 

Kort, gröf og tímaásar 56 14,7% 

Annað 20 5,2% 

Annað myndefni alls 382 100% 

 

Þegar annað myndefni er skoðað sést að samtímamyndverk eru algengasta gerð mynda 

eða 36% af heildarfjölda. Þessi flokkur er að vísu stór þar sem hann nær m.a. yfir 

samtímaljósmyndir. Nokkuð algengar voru ljósmyndir af sögulegum gripum, 17,8%, en 

aðrir flokkar raða sér þar á eftir og eftirmyndir seinni tíma myndverka reka lestina þar 

sem aðeins 5% myndefnisins voru þeirrar gerðar. 
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Nú hefur verið gerð tilraun til þess að fá yfirsýn yfir þann veruleika sem umlykur verk 

myndhöfundanna sem rætt var við. Við sjáum að myndskreytingar eru að mestu af gerð B 

og því í nánu sambandi við textann. Það er eitthvað sem ætla mætti út frá venjubundnu 

hlutverki mynda í námsbókum; þær styðja við textann og textinn er í aðalhlutverki. Aðrar 

gerðir myndskreytinga eru sjaldgæfari og þá sjaldgæfust gerð C sem bætir við innihald 

textans. Þetta er athyglisvert þar sem slíkar myndir ættu að hafa nokkurt kennslufræðilegt 

gildi (Carney og Levin, 2002). Annað myndefni er nokkuð fjölbreyttara að gerð en 

samtímamyndverk eru algengasta gerð mynda. Ljósmyndir eru þar fyrirferðarmiklar þó að 

þær hafi ekki verið taldar sér en ekki er hægt að horfa fram hjá því að ein bók inniheldur 

meira en helming mynda af þessari gerð og setur mark sitt á heildarmyndina. Ein 

grjóthrúga í hafinu byggist nær eingöngu á þessari gerð. Það er eflaust álitamál hvort stór 

hluti þeirra mynda sem þar birtast og vikið hefur verið að áður eigi heima með samtíma- 

eða seinni tíma verkum. Af þessu má draga þá ályktun að bækurnar sem greindar voru séu 

allar nokkuð hefðbundnar í framsetningu á námsefni.  

 

3.2 Viðtalsrannsókn á viðhorfi myndhöfunda til námsefnisgerðar 
 
Með þessari viðtalsrannsókn er reynt að draga fram viðhorf myndhöfunda til 

námsefnisgerðar. Rætt er við sjö teiknara á höfuðborgarsvæðinu sem allir eiga það 

sameiginlegt að hafa myndskreytt námsbækur í sögu hér á landi. Hér hef ég kosið að nota 

heitið myndhöfundur fyrir þá sem eru höfundar þeirra myndskreytinga sem birtast á síðum 

bókanna sem rannsóknin nær til og fjallað var um hér að framan. Til upprifjunar skal það 

endurtekið að með myndskreytingu er hér átt við teiknaða eða málaða mynd sem gerð er 

sérstaklega fyrir viðkomandi bók.  

Nálgun 

Sú aðferð að nota viðtöl við rannsóknir hefur rutt sér til rúms á síðastliðnum áratugum og 

er orðin mikilvæg aðferð við gagnasöfnun (Flick, 2006 og Helga Jónsdóttir, 2003). Með 

viðtali er átt við að rannsakandi afli rannsóknargagna með beinum orðaskiptum við 

viðmælanda. Fyrir þessa rannsókn var það metið svo að viðtal væri öflugasta aðferðin til 

að svara rannsóknarspurningunni, sér í lagi fyrri hluta hennar. Viðtöl eru einnig ein helsta 

rannsóknaraðferðin sem rannsakendur nýta í eigindlegum rannsóknum. Sú aðferðafræði er 

ólík hinni hefðbundnu megindlegu nálgun vísinda sem styðst við mælingar, samanburð 

athafna, viðhorfa og einkenna og setur niðurstöður fram á tölfræðilegan máta. Í 
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félagsvísindum hefur ýmsu þótt ábótavant með slíkri nálgun, sérstaklega þegar við sjálf 

og samskipti við aðra í samfélagi okkar eru viðfangsefnið. (Flick, 2006). Sú þróun sem 

hefur átt sér stað síðastliðna áratugi liggur frá þekkingu sem fæst við athugun yfir í 

þekkingu sem fæst með samræðum (Kvale og Brinkman, 2009). Í eigindlegri aðferðafræði 

er lögð áhersla á að einstaklingurinn fái að túlka sinn eigin veruleika, komast að merkingu 

þeirrar reynslu sem þar kemur fram og setja í stærra samhengi. Viðtölunum í þessari 

rannsókn er fyrst og fremst ætlað að varpa ljósi á viðhorf viðmælenda á einu ákveðnu og 

afmörkuðu sviði. Einnig var haldið til haga upplýsingum sem nýttust við greiningu 

valinna námsbóka hér á undan. Þar er eigindlegri aðferð beitt við öflun megindlegra 

gagna. 

Viðtölin voru öll af þeirri gerð sem kallast hálfstaðlað viðtal og er afbrigði óstaðlaðs 

opins viðtals (Bogdan og Biklen, 1992). Í óstöðluðu viðtali hefur rannsakandinn ákveðið 

fyrirfram umræðuefnið sem þróast svo á grundvelli jafnréttis milli hans og viðmælanda 

(Kvale og Brinkman, 2009). Í hálfstöðluðu viðtali er leitað eftir ákveðnum þáttum. Í 

viðtölunum í þessari rannsókn voru þessir þættir skráðir jafnóðum niður og reynt að fylgja 

þeim eftir eins og kostur var. Ef þessir þættir komu ekki fram var spurt beint í síðari hluta 

viðtalsins. Spurningarnar voru þessar, og vísa þá beint í það sem leitað var eftir 

sérstaklega:  

 

• Hvert telur þú hlutverk þitt vera við gerð námsbóka? 

• Hvert telur þú vera hlutverk myndmáls í námsbókum? 

 

Einnig var viðmælendum gefinn kostur á að bæta við hverju því sem þeir vildu í lok 

viðtals. Að auki var vakin athygli á þeirri staðreynd, kæmi það ekki fram áður í viðtalinu, 

að allir myndhöfundarnir sem féllu undir þessa rannsókn væru konur og viðbrögð fengin 

við því.  

Þátttakendur og val á þeim 

Ein meginstoð þessarar rannsóknar eru viðhorf myndhöfunda til námsefnisgerðar. Í 

upphafi var tekin sú ákvörðun að afmarka rannsóknina við námsbækur í sögu á yngsta 

stigi og miðstigi grunnskóla. Valdar voru allar þær bækur, 13 að tölu, sem standa 

kennurum og skólum til boða í þessari námsgrein og á þessum skólastigum á vef 

Námsgagnastofnunar veturinn 2012–13, eins og fram hefur komið. Myndhöfundar þessara 

bóka voru alls átta og tóku sjö þeirra þátt í viðtölum. Aðferðin við val á þessum 
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viðmælendum er eins konar markmiðaúrtak (e. purposive sampling) þar sem markmið 

rannsóknarinnar ræður því hvernig þátttakendur eru valdir (Flick, 2006, Silverman, 2005 

og Cohen o.fl., 2003). Einnig má færa rök fyrir því að valið sé að einhverju leyti svokallað 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) þar sem aðgengi að viðmælendum réð 

einhverju um valið (Cohen o.fl., 2003). Vegna starfa minna við myndskreytingar í nær tvo 

áratugi og þess að tiltölulega lítill hópur fólks á Íslandi fæst við myndskreytingar er ég 

málkunnugur einhverjum viðmælenda en þó ekki svo að telja megi tengslin náin. Ég get 

þó sagt að helming viðmælenda hafði ég aldrei hitt áður, einn aðeins einu sinni en aðra 

oftar. Það er engu að síður nauðsynlegt að lesendur haldi þessum tengslum til haga þar 

sem ákveðin áhætta felst í þeim (Kvale, 1996). Þó að ég þekki vel heim sjálfstætt starfandi 

myndskreyta af eigin reynslu hef ég aðeins einu sinni unnið við gerð námsbókar og það 

fyrir sjálfstætt forlag. Þannig stend ég nærri þeim hópi sem rannsóknin snýr að en ekki 

námsbókunum og gerð þeirra. 

Bent hefur verið á að í óstöðluðum viðtölum þar sem rannsakandinn er virkur 

þátttakandi og gögn endurspegla óhjákvæmilega þekkingu hans og reynslu geti réttmæti 

rannsóknarinnar verið allt annað en einfalt mál (Helga Jónsdóttir 2003). Með réttmæti er 

átt við sannleiksgildi rannsóknar, að hún sé trúverðug og lýsandi fyrir það sem rannsakað 

er og að sú mynd af veruleikanum sem hún dregur upp standist samanburð við þann sama 

veruleika og hún á að spegla (Silverman, 2009). Áreiðanleiki rannsóknarinnar er því 

mikilvægur. Þá er átt við trúverðugleika og samkvæmni í niðurstöðum og hvort líklegt sé 

að sama eða svipuð niðurstaða fáist við endurtekningu rannsóknar (Kvale og Brinkman, 

2009). Þó er hægt er að styrkja réttmæti rannsóknar með því að vanda vinnuferli frá 

byrjun. Kvale og Brinkman (2009) benda á þetta og nefna nokkra þætti sem allir renna 

stoðum undir réttmæti rannsókna ef vel er að þeim staðið í rannsóknarferlinu. Þeir eru: 

 

• Undirbúningur 

• Rannsóknarsnið 

• Viðtöl 

• Afritun 

• Greining 

• Staðfesting 

• Birting niðurstaðna 

 



  36 

Viðtalsferlið hófst á því að ég hringdi í alla viðmælendur, kynnti mig og rannsóknina og 

bað þá að íhuga hvort þeir gætu hugsað sér að veita viðtal. Í framhaldi var sendur 

tölvupóstur á alla sem náðist í þar sem verkefnið var kynnt nánar (Tölvupóstur til 

viðmælenda, bls. 78). Nokkrum dögum síðar hringdi ég í alla sem ég hafði haft samband 

við aftur og fékk samþykki fyrir viðtali hjá þeim öllum. Ég lét viðmælendum eftir að velja 

stað og stund viðtala eða ákvað það í sameiningu við þá. Viðtölin fóru fram ýmist á 

heimilum viðmælenda, á vinnustað þeirra eða á kaffihúsi, dagana 15.–20. mars 2013. 

Viðtölin voru öll tekin í fullum trúnaði og viðmælendur koma fram nafnlaust en þó úr 

hópi þekktra myndhöfunda. Ég hef gætt þess að ekki sé hægt að rekja einstök ummæli og 

afmáð öll nöfn, bókatitla og annað sem tengt getur einstaka viðmælendur við beinar 

tilvitnanir úr viðtölum.   

Greining og úrvinnsla gagna 

Viðtöl rannsóknarinnar voru öll hljóðrituð. Minnispunktar voru einnig skráðir á meðan á 

þeim stóð og einnig strax á eftir. Því næst voru viðtölin skrifuð upp orð fyrir orð og lesin 

yfir vandlega. Ef einhver vafi lék á áherslu eða merkingu orða við yfirlestur var leitað 

aftur til hljóðupptöku til staðfestingar eða nánari skýringar. Að því loknu var 

hljóðupptökunum eytt. Við lestur viðtalanna var leitast við að finna og draga saman 

sameiginleg mynstur reynslu og viðhorfa sem komu fram hjá viðmælendum. Við þetta 

mátti greina fimm meginstef eða þemu. Þau voru: 

  

• Upphafið: Menntun, bakgrunnur og áhugi. 

• Val á myndhöfundi: Samskipti við útgefanda 

• Val á myndefni: Samvinna við textahöfunda og ritstjóra 

• Hlutverk myndanna: Myndin, textinn og nemandinn 

• Útkoman: Endanlegt útlit 

 

Í framhaldi af greiningu viðtalanna voru tekin símaviðtöl við tvo af þeim ritstjórum sem 

unnu með myndhöfundunum að námsbókunum sem greindar voru. Þeir voru þegar 

viðtölin voru tekin enn starfandi hjá Námsgagnastofnun sem ritstjórar. Símaviðtölin fóru 

fram 24. apríl 2013. Tilgangur þeirra var að sannreyna einstaka þætti sem komu fram í 

viðtölunum við myndhöfunda og svara spurningum sem vöknuðu við úrvinnslu. Vísað 

verður í ummæli þessara tveggja ritstjóra þar sem það á við í úrvinnslu viðtalanna sem 

fylgja nú næst á eftir. 
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Upphafið 

„Það eiginlega, sko, gerðist pínu óvænt.“ 

 

Viðtölin hófust öll á því að spyrja viðmælendur um bakgrunn þeirra í listum, menntun 

þeirra og hvernig það vildi til að þeir fóru að vinna myndefni í námsbækur. Það var 

nokkuð misjafnt hvað hver viðmælandi dvaldi lengi við bakgrunn sinn en fram kom að 

allir áttu þeir það sameiginlegt að hafa lokið formlegu grunnnámi í myndlist á 

háskólastigi. Aðeins einn viðmælenda hafði sérmenntun í myndskreytingum og tveir 

höfðu lokið kennaranámi við Háskóla Íslands til viðbótar við listnámið. Almennt má segja 

að menntun viðmælenda sé fjölbreytt og að þeir komi víða að, jafnt frá listaskólum hér á 

landi, frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Spáni. En þó að allir viðmælendur fyrir utan einn 

hafi lagt fyrir sig listnám óskylt myndskreytingum þá hófust kynni þeirra af slíkri vinnu 

fyrir námsbækur snemma, jafnvel á meðan á námi stóð: 

 

Já, ég byrjaði eiginlega á meðan ég var í námi, þá myndskreytti ég bækur, 
eftir aðra höfunda. Og gerði það alltaf svona meðfram náminu [...]. 

 

Aðrir fóru strax að myndskreyta námsefni að loknu námi: 

 

Sko, ég er teiknari, það er mitt sterkasta ... og ég bara sótti um, lagði inn 
möppu hjá Námsgagnastofnun þegar ég var nýútskrifuð og þarna ... svo 
hafa þeir mjatlað í mig verkefni alveg stöðugt síðan [...]. Það er svona, 
jafnt og þétt. Ég man ekki hvenær ég fór út í að myndskreyta svona 
sagnfræðilega hluti ... en það einhvern veginn lá beint við. Það er á 
áhugasviði þó að ég sé ekki menntuð í sagnfræði ... að fá heilmikinn 
áhuga á því. Ég hérna, í menntaskóla fannst mér rosalega gaman í sögu... 
áföngum. Svo hefur maður bara lesið sér til og lagst í sögulegar bækur, 
og þarna ... einhvern veginn, já. 

 

Hér kemur fram áhugi myndhöfundar á efninu, hann lýsir annars staðar í viðtalinu hvernig 

áhugi á fortíðinni og þörfin til að myndgera hana hafi leitt sig inn á svið sögulegra 

myndskreytinga. Hjá fleiri myndhöfundum kom fram einhvers konar áhugi á fortíðinni og 

þá sérstaklega íslenskri sögu og sjónmenningu þó að sá áhugi hafi ekki markað leið þeirra 
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að þessum starfa. Aðrir lýstu upphafi samskipta sinna við Námsgagnastofnun á annan 

hátt. Eins og t.d. hér: 

 

Ég held ég hafi byrjað bara í frílans-geiranum algerlega í 
námsgagnageiranum. Það var, hvað, 2006, held ég. Sem ég fékk fyrsta 
verkefnið mitt. Svo var ég frekar lengi í þessu og var einhverra hluta 
vegna bara, á einhverjum hot-lista hjá Námsgagnastofnun og hringt í mig 
út af hverju sem er. [...] Þannig að, já, ég var frekar bissí hjá þeim. 

 

Þessi viðmælandi lýsti því hvernig vinnan við myndskreytingar fyrir Námsgagnastofnun 

kom undir hann fótunum sem sjálfstætt starfandi myndskreyti. Það má líka telja ólíklegt 

að hver sá sem leggur þær fyrir sig geti horft fram hjá þessari stofnun. Það kom einnig 

fram í viðtölum við ritstjóra að Námsgagnastofnun er stærsti einstaki kaupandi 

myndskreytinga á Íslandi og voru flestir myndhöfundar sem rætt var við einnig á þessu. 

Þrátt fyrir það var það óvenju oft tilviljun sem réð því að fyrstu verkefnin komu inn á 

teikniborð viðmælenda. Þeir fréttu með einhverjum leiðum að inni á Námsgagnastofnun 

vantaði teiknara í ákveðin verk: 

 

Og þegar ég útskrifaðist úr Mynd- og hand þá vantaði einhverja til þess 
að teikna þarna nokkrar teikningar. Og ég sótti um og var ráðin í eitthvert 
svona smáverkefni, svo vatt það aðeins upp á sig og ég hef verið að 
teikna eitthvað örlítið, en meira svona uppfyllingarverkefni. Þetta var 
svona með öðru.  

 

Og annar viðmælandi hefur svipaða sögu að segja: 

  

Ég held að fyrst hafi einhver bent á mig, það var einhver frænd-hygli í 
gangi, og einhver vísað á mig. Ég man ekki hvert fyrsta verkefnið var, 
[...] hmm... ég held ég hafi bara gert, held ég, gerði tilboð, það var vísað á 
mig og ég gerði tilboð og þau féllust á það. Það var bara þannig sem þetta 
gekk fyrir sig. 

 

Og enn einn segir frá hvernig hann rataði af tilviljun inn á Námsgagnastofnun: 

 

Bara einhvern tímann bað einhver mig að myndskreyta námsefni og 
maður var á höttunum á eftir alls konar verkefnum. 

 

Þannig virðist sem tilviljanir hafi ráðið því oftar en annað hjá langflestum viðmælendum 

að þeir byrjuðu að myndskreyta námsbækur. Allir sem rætt var við héldu í framhaldi 
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áfram að fá verkefni, hvort sem þeir sóttust eftir því sérstaklega eða voru beðnir um það af 

ritstjóra aða textahöfundi. Einnig kemur fram að áhugi viðmælenda á viðfangsefninu varð 

sjaldan til þess að þeir leituðu eftir verkefnum á þessu sviði hjá Námsgagnastofnun. 

Aðeins einn viðmælandi hafði sérstakan áhuga á sögulegum myndskreytingum og sótti í 

verkefni tengd þeim umfram önnur. Þannig virðist það frekar handahófskennt hvernig 

þessir sjö myndhöfundar mynduðu sín fyrstu tengsl við Námsgagnastofnun og starfsmenn 

hennar sem nauðsynlegt var fyrir áframhaldandi samvinnu.  

Þessi mynd sem dregin er upp hér að framan endurómar ekki í því sem kom skýrt fram 

í símaviðtölum við ritstjórana tvo. Þeir staðfestu að Námsgagnastofnun heldur skrá yfir 

myndskreyta, með ferilskrám og sýnishornamöppum. Töluverð vinna er lögð í þessa skrá 

og henni haldið við. Það gerist þannig að reglulega er auglýst eftir myndskreytum sem 

svara þeim með því að leggja inn möppu með sýnishornum af verkum sínum auk 

ferilskráar. Einnig hafa myndskreytar í einhverjum tilvikum beint samband og komast 

þannig á skrá. Einnig hafa ritstjórar frumkvæði að því að setja sig í samband við þá sem 

vekja athygli þeirra með verkum sínum á öðru sviði. Enginn af viðmælendunum í hópi 

myndhöfunda nefndi auglýsingar sem upphaf samvinnu við stofnunina, einhverjir höfðu 

beint samband en flestir virðast annaðhvort hafa verið beðnir af textahöfundi eða ritstjóra 

að taka að sér eitthvert verk. Þó verður að taka til greina að samskipti viðmælenda við 

stofnunina ná í sumum tilvikum aftur til 1990. 

Það kemur einnig fram að fjórir af viðmælendum hafa fulla atvinnu af 

myndskreytingum. Hinir þrír töldu sig þurfa að starfa annað meðfram myndskreytingum 

og allir töldu þeir sig eiga erfitt með að lifa á þeim launum sem þessi vinna býður upp á. 

Einn komst svo að orði: 

 

Það er, eða það sko, ég gæti ekki lifað af því eingöngu. Það þyrfti bara að 
hætta að gera allt annað … eða þú veist, ég þyrfti að vinna svo mikið að 
ég mundi bara vera einstæð... einstæðingur eða eitthvað. 

 

Enginn af þeim viðmælendum sem hafa fulla atvinnu af myndskreytingum vinnur við 

myndskreytingu námsbóka eingöngu. Hjá flestum var sú vinna aðeins hluti af þeim 

verkefnum sem voru á teikniborðinu hverju sinni. Þó er ljóst að slík vinna gat verið drjúg 

á köflum, einnig hjá þeim sem sinntu henni aðeins í hlutastarfi. Eða eins og einn 

viðmælenda sagði:  

 



  40 

Ég hef alltaf verið með þetta með sem hlutastarf. En ég tek tímabil, þú 
veist, þetta er bara eins og að fara á sjóinn. 

 

Svo mörg voru þau orð. Við höfum nú séð dæmi um það hvernig það vill til að fólk sem 

leggur fyrir sig myndskreytingar að atvinnu byrjar að vinna við gerð námsbóka auk þess 

sem við erum einhverju vísari um hlut þeirra í starfi þeirra. Næst verður fjallað um það 

hvernig þau hin sömu veljast til ákveðinna verka.  

 

Val á myndhöfundi  

„Maður er svolítið einn í heiminum og veit ekkert.“ 

 

Eitt af því sem kom fram í viðtölunum var hvernig það kom til að viðmælendur tóku að 

sér ákveðin verkefni fyrir Námsgagnastofnun. Þessar upplýsingar voru oft í samfloti með 

öðrum í almennri umræðu um vinnu þeirra fyrir stofnunina, en komu fram sem sterkt stef 

í viðtölunum öllum og virtust viðmælendum nokkuð hugleiknar. Einn þeirra segir frá 

reynslu sinni: 

 

Síðan í rauninni vatt þetta upp á sig. Ritstjórar sáu verkin mín og senda 
mér bara tilboð, eða að ég fái að taka þátt í tilboðum fyrir ákveðin verk. 
Og ég hef gefið upp einhverja fjárhæð sem ég er tilbúin að, skilurðu, gera 
myndskreytingar fyrir. 

 

Þessi lýsing hér að ofan er nokkuð dæmigerð fyrir reynslu flestra viðmælenda. Þetta rímar 

líka við lýsingu ritstjóra Námsgagnastofnunar sem talað var við á því ferli sem oftast er 

viðhaft við val á myndhöfundi. Í upphafi vinnu að nýrri námsbók setjast ritstjóri og 

textahöfundur niður og fara yfir þær möppur sem liggja fyrir, eins og kemur fram hér að 

framan. Þeir skoða sýnishorn af verkum myndhöfunda og ræða sín á milli hver þeirra 

komi helst til greina fyrir viðkomandi bók. Þá er horft til höfundareinkenna, reynslu og 

fyrri verka. Einnig er reynt að forðast endurtekningu í vali á myndhöfundum eins og hægt 

er. Því næst eru valdir 2–4 myndhöfundar sem allir gætu að mati ritstjóra og 

textahöfundar unnið myndirnar í bókina. Þeim er sendur nokkuð nákvæmur myndalisti í 

verklýsingu og jafnframt óskað eftir tilboði í verkið. Þegar tilboðin berast eru þau skoðuð 

og metin. Stundum er kallað eftir sýnishorni af útfærslu eða einhverju slíku. Oftar en ekki 

er lægsta tilboði tekið, en bent var á þá staðreynd að allir sem fá að taka þátt í útboði eru í 

raun jafnhæfir. Útgáfustjóri hefur einnig eitthvað um valið að segja út frá fjárhagshlið 
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verksins. Þetta kom fram hjá báðum ritstjórunum nærri samhljóma. Við skulum nú heyra 

hvernig þetta snýr að myndhöfundi sem sagði frá sinni hlið þessa máls: 

 

 [...] yfirleitt er ferlið þannig að það er sent til mín, sendur tölvupóstur og 
spurt hvort maður hafi áhuga eða vilja til að gera þetta verkefni, og ef svo 
þá eigi ég að leggja tilboð í verkið. Þá sendi ég svona einhvern veginn, veit 
ekki hvað á að kalla það, einhverskonar fíler (e. feeler), ég veit ekki hvort, 
hvað er íslenska orðið fyrir það. Maður sendir einhvern svona 
könnunarleiðangur, fer í könnunarleiðangur og reynir að finna út hvað er 
budgetið. Hvað erum við að tala um, erum við að tala um svarthvítar 
myndir, erum við að tala um einfaldar myndir, litlar myndir, stórar myndir, 
flóknar myndir ... og fyrir hvaða efni er þetta? 

 

Og þetta hafði annar viðmælandi að segja: 

 

Það er bara haft samband og mér boðið að bjóða í verk, ég fæ senda 
verklýsingu. Svo fær maður bara að vita hvort maður fær það eða ekki. Ég 
hef spurt, einhvern tímann þegar ekki, þegar ég hef ekki fengið það ... beðið 
um upplýsingar um hvað tilboðið var hátt sem þau tóku, og fyrst þegar þeir 
gerðu þetta þá gáfu þeir þær upplýsingar, öll tilboð og opið. Svo tóku þeir 
fyrir það. Ég fæ upplýsingar um hvaða teiknari fær þetta, en þeir segja að 
upphæðin sem þau tóku sé trúnaðarmál. Það eru þau skilaboð sem maður 
fær. [...] Æi, þetta er voðalega þreytandi. Maður er svolítið einn í heiminum 
og veit ekkert. Mann langar kannski í verkefnið ... vill ekki fara of lágt, en 
veit ekki hvað maður á að þora að fara hátt ... og af því að maður hefur enga 
viðmiðun, fær ekki upplýsingar um sambærileg verkefni sem maður hafði 
boðið í, hvað tilboðið var hátt sem var tekið, þannig að maður er svolítið í 
lausu lofti. Þetta er dálítið óþægileg staða að vera í. [...] Ég býst við að það 
sé bara hver býður lægst. Ég hef ekki heyrt neitt annað. 

 

Af þessu má sjá að ekki eru allir sáttir við þann hátt sem hafður er á þegar 

myndskreytingar fyrir einstök verk eru boðnar út. Ástæðurnar eru af ýmsum toga en 

einkennast af óöryggi, óvissu og ótta um að fá ekki verkið sem boðið var í eða þá að bjóða 

of lágt og tapa þannig á verkinu. Hjá sumum kom fram mjög ákveðin afstaða gegn þessu 

ferli eins og það birtist þeim. Gefum einum viðmælanda orðið: 

  

Ég veit að síðustu árin [...], þeir eru alltaf svona, þeir þarna ... það kom upp 
sú hugmynd að ef það er hægt að fá tilboð hjá prentsmiðjum þá ætti að vera 
hægt að fá tilboð hjá teiknurum. Og lægsta tilboð ætti að vera það sem 
gildir. Og þetta er eitt af því sem ég eyddi miklum tíma í að reyna að 
sannfæra fólk um að þetta væri mjög vitlaust litið á myndhöfunda, að þetta 
væri ekki það sama, að prent væri prentvél og það væri svolítið önnur 
hugsun en þar sem er teiknari. Sumir teiknarar henta ofsalega vel fyrir 
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táningastig sem svo henta engan veginn fyrir yngstu börnin. Sumir eru með 
teiknistíl sem hentar hinu eða þessu eða passar best, þannig að, ehh... þetta 
er ennþá þannig að þeir fá tilboð hjá teiknurum. Það er einstaka sinnum sem 
þeir fá einn og einn, þarna, ritstjóri, getur fengið það í gegn að fá einhvern 
sem hann vill fá, einhvern sem getur sinnt verkinu eins og hann vill að því 
sé sinnt. En meirihlutinn af þessu, því miður, fer eftir tilboði. Sem mér 
finnst bara alveg svakalegt. Ég verð alltaf reið þegar ég hugsa um þetta því 
að mér finnst þetta svo vitlaus hugsun að ég á ekki orð. 

 

Lýsing viðmælandans hér að ofan er í mótsögn við lýsingar ritstjóranna. Hugsanlegt er að 

hann viti ekki af því að forval á sér stað fyrir útboð en hver svo sem skýringin er þá kemur 

fram skýr og eindregin afstaða gegn útboðsferlinu. Aðrir höfðu svipuð viðhorf til útboða: 

 

Mér finnst það eiga að vera taxti og svona, af því mér finnst í rauninni að ... 
ehh... fyrirtæki og stofnanir sem eru að sækjast eftir myndefni eigi bara að 
fá það myndefni sem hentar fyrir hvaða verkefni, hverju verkefni fyrir sig, 
þannig að ef einhver teiknari er meira í þessa átt áttu frekar að leita þangað, 
þú veist. Já, það bara skerðir gæðin og bara tætir upp stéttina, þannig að 
þess vegna finnst mér ... æi, mér finnst bara einhvern veginn ... ég veit ekki, 
það er örugglega einhver góð ástæða fyrir því, svona, sem þeim finnst, en 
mér finnst hún ... ekki alveg nógu góð aðferð. 

 

Hér vísar viðmælandi til gæða myndskreytinga í námsbókum. Það viðhorf að útboðin 

skertu á einhvern hátt gæði myndskreytinga í námsbókunum var nokkuð ríkjandi meðal 

viðmælenda. Hér er annað dæmi sem skýrir þetta frekar: 

 

Mér finnst það koma niður á gæðum og mér finnst þetta koma niður á 
teiknarastéttinni, þar sem verið er bara að miða við að við verðum að gera 
hlutina ódýrari sem þýðir það að við erum kannski ekki endilega að gera 
hlutina verr, en við reynum að gera þá eins hratt og við getum, sem þýðir að 
það er ekki eins mikið lagt í myndirnar. Ef þú ert, þú veist, að fá 300 kall 
fyrir mynd eða 3000 kall fyrir mynd. Þú náttúrulega, þú veist, þinn tími er 
peningur og ef hann er einskis virði þá ertu að reyna að klára þetta sem 
allra, allra fyrst.  

 

Hér kemur fram að viðmælandi telur að ástæðan fyrir skertum gæðum myndskreytinganna 

sé það lága verð sem myndhöfundar fá greitt fyrir vinnu við þær. Þetta var reyndar ekki 

aðeins skoðun þessa eina viðmælanda, því aðrir tóku í sama streng og endurspegluðu 

þessa afstöðu: 

 

Sko, ég sé þetta stundum. En það bara, æi... það er greinilegt að manneskjan 
hefur gert þetta á rosalega stuttum tíma, af því launin eru svo lág að hún er 
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bara að reyna að hækka tímakaupið sitt. Sem ég skil fullkomlega frá svona 
mínum bæjardyrum séð. Og ég held það hafi alveg örugglega áhrif. Af því 
manneskjan sem undirbýður hefur ennþá minni tíma, nema hún eigi bara 
svona mikinn pening að hún geti bara setið og verið að dunda sér. En þá er 
þetta ekki atvinnugrein, þá er þetta bara svona hobbí. Þannig að já. Ég held 
að þetta sé, ég hef ekki gert rannsókn á þessu en ég held að svona lógískt 
séð þá hljóti það, já, að hafa einhver áhrif. 

 

Þessi upplifun viðmælenda sem lýst er hér að ofan er þess eðlis að erfitt er að horfa fram 

hjá henni. Þeir telja flestir að þeir fái of lítið greitt fyrir vinnu sína og að það komi 

óhjákvæmilega niður á gæðum myndskreytinganna. En þó að sú skoðun hafi verið almenn 

að of lítið væri greitt fyrir þessa vinnu þá voru ekki allir á því að það hefði áhrif á gæði. 

Eins og næstu ummæli sýna: 

 

Ég get ekki sagt að ég hafi sökkt mér djúpt ofan í þetta, enda er náttúrulega 
ótrúlega lítill peningur lagður í sérstaklega Námsgagna-stofnun. Ehh... 
myndskreytingar. Maður þarf að hafa þetta ótrúlega einfalt og það má helst 
ekki hafa liti og fleira. Nema einstaka bækur og sem betur fer fékk þessi 
bók, bókin sjálf, góðar myndir í lit. Þannig að það eru takmörk fyrir því 
hvað maður getur verið mikið, lagt mikinn tíma í þær. [...] Ja, ég held það sé 
nú þannig að þeir sem eru að vinna fyrir Námsgagnastofnun séu nú, að 
vinna af hálfgerðri hugsjón líka. Þannig að ég veit ekki hvort það kemur 
niður á gæðum en ... en ég held að dálítið margir séu að gefa vinnu sína. 

 

Og annar hafði svipaða sögu að segja: 

 

Og svo náttúrulega byggist þetta bara á reynslu, þegar ég legg rosalítinn 
pening í eitthvað þá vinn ég bara ... fyrir þann pening. Eða maður segir það 
alltaf við sjálfan sig og svo endar maður alltaf á því að gera betur en maður 
ætlar sér af því að þetta er náttúrulega líka manns eigið orðspor sem liggur 
að veði. Og maður vill ekki senda frá sér eitthvað drasl. Auðvitað. 

 

Að skila góðu og vönduðu verki var mikilvægt öllum viðmælendum. Það er ljóst að 

glíman við þann veruleika sem umhverfi námsbókagerðar býr þeim setur mark sitt á 

viðhorf þeirra til viðfangsefnisins. Það mátti vel greina sterkan faglegan metnað og vilja 

til þess að gera vel. En sú staðreynd að þeim finnst þeir ekki fá vel greitt fyrir vinnu sína 

sendir þeim þau skilaboð að verk þeirra séu lítils metin.  

Einnig komu fram jákvæðari viðhorf til útboða hjá einum viðmælanda sem sá í þeim 

tækifæri og lýsti því hvernig hann fékk sín fyrstu verk með undirboðum. Það opnaði að 
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hans sögn fyrir þá leið að ritstjóri hefði beint samband við hann í kjölfarið og byði önnur 

verk. Annar sem hafði verið í svipaðri stöðu hafði þetta að segja: 

 

En svo í þau skipti sem ég hef ekki þurft að, hérna, að fara eftir þessu 
fyrirkomulagi að bjóða í eitthvað þá getum við samið um eðlilegri kjör. Það 
er kannski í rauninni sanngjarnara á báða bóga. 

 

Við höfum nú fengið að kynnast upplifun viðmælenda á því hvernig þeir eru valdir til 

verka við gerð námsbóka. Næst lítum við á hvernig þeir sjá myndefnið sem er valið í 

þessar bækur. 

 

Val á myndefni 

„Mér finnst ég hafa oft eitthvað um þetta að segja.“ 

 

Í flestum viðtölunum kom fram að val á myndefni var viðmælendum hugleikið. Það ætti 

að vera ljóst að ákvörðunin um hvað eigi að birtast á mynd í námsbók er mikilvæg. 

Nauðsynlegt er að vanda það val og getur skipt sköpum fyrir gildi bókar sem námsefnis 

(Johnsen, 1993). Staða myndanna gagnvart texta, innihald, uppsetning, stærð, litur og 

áferð hafa áhrif. Þrátt fyrir það hafa vali á myndefni við gerð kennslubóka ekki verið gerð 

góð skil í rannsóknum (Woodward, 1993, Johnsen, 1993 og Brubaker o.fl., 2004). 

Viðtölin varpa ljósi á þetta val eins og það birtist þeim sem skapa myndirnar sjálfar:  

 

Ég fæ handrit frá höfundi þar sem ég hef yfirleitt hitt, kannski höfund en 
allavega ritstjóra, og síðan fæ ég, sérstaklega með svona sögulegt efni, þar 
sem þetta er kannski bara ekki mín, á ekki að vera mín túlkun á efninu, þá 
hef ég fengið frá þeim bara hvað þeir vilja að ég sé að myndskreyta. Og ég 
fæ alveg mjög skýr fyrirmæli um það, og jafnvel hvar er best að finna 
heimildir ef þær fylgja ekki, um það sem á að vera. 

 

Þetta segir einn viðmælenda sem hefur áratuga reynslu af myndskreytingu námsefnis af 

ýmsu tagi, bæði hjá Námsgagnastofnun og utan hennar. Ummæli annars viðmælanda 

styrkir þá mynd sem dregin er upp hér að ofan: 

 

Maður kemur aldrei að verkinu þannig að það sé ekki nein hugmyndavinna 
kominn. En þeir bestu sem maður fær, bestu ritstjórarnir, þeir gefa manni 
nákvæmlega útlistaðan lista. Nákvæmur, bara hárnákvæmur. Og á þessum 
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lista kemur fram nákvæmlega hvað þarf að teikna, hversu stórt, hversu 
flókið, hvaða lit, hvað þarf að koma fram. 

 

Eins og sést hér að ofan var sá veruleiki sem þessir viðmælendur lýstu sá að ritstjórar sæju 

í flestum tilvikum um myndaval og stýrðu myndnotkun á síðum bókanna. Ummæli 

annarra lýstu svipuðu ferli við val á myndefni. Ekkert kom fram í símaviðtölum við 

ritstjóra sem rengdi þessa mynd. Þeir voru nokkuð samstiga og lýstu ferlinu eins. Þeir 

sögðu að textinn væri stýrandi fyrir myndaval og reynt væri að hafa að leiðarljósi að mynd 

styddi við texta. En textahöfundar hefðu einnig töluvert um myndaval að segja og réðu oft 

miklu þar um. Þeir hefðu oft sterka skoðun á því hvar myndir ættu að vera og hvað ætti að 

vera á þeim. Það væri þó ekki alltaf og stundum væri valið í höndum ritstjóra. Þó kæmi 

stundum fyrir að myndhöfundur fengi frjálsar hendur með myndaval en það væri þá alltaf 

skýrt tekið fram í verklýsingu. Venjan væri aftur á móti að teiknarar teiknuðu það sem 

fyrir þá væri lagt.  

Myndhöfundarnir sjálfir töldu sig þó oft geta haft áhrif á val mynda og útfærslu þeirra. 

Sumir sögðu frá hvernig þeir kæmu með tillögur um eitt eða annað sem oftast væri vel 

tekið. Einn lýsti því svona: 

 

Mér finnst ég hafa oft eitthvað um þetta að segja. Þeir eru, höfundur, 
höfundar, í samráði við ritstjóra, búnir að gera myndalista, lista yfir 
myndefni. Og þarna ... en ég get alveg komið með tillögur. 

  

Einn viðmælenda virtist vanur því að hafa töluvert vald þegar að efni mynda kom. Hann 

lýsir því hvernig hann fái yfirleitt textahandrit frá höfundi og vinni út frá því í byrjun án 

aðkomu ritstjóra:  

 
Það er svona samvinna. Já. Mundi ég segja. Ég kem kannski með 
hugmyndir, legg þær fyrir höfundinn og svo hefur ritstjóri kannski eitthvað 
um það að segja. Og kemur kannski með tillögur að einhverjum breytingum 
eða ekki og ég svo skoða það, þannig að þetta er svona samvinna. Mundi ég 
segja. 

 

Þetta er ólíkt upplifun annarra og snýr hlutverkum ritstjóra og myndhöfundar við. Ekki 

bar á öðru en að viðmælanda líkaði vel það frelsi sem honum var veitt til sköpunar. Ekki 

líkar öllum slík nálgun eins og birtist í ummælum annars viðmælanda sem sagði frá 

reynslu sinni: 
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Ég hef alveg verið með ritstjóra sko sem skipta sér ekkert af, ég fæ bara 
handritið, það er farið yfir það með mér, jafnvel ekki með höfundi, bara 
ritstjóra, og farið yfir sko, hér á að vera mynd, hér á að vera mynd og ég fer 
síðan heim og ræð algerlega hvað á að vera á myndunum og semsagt á 
hvaða formati og svo framvegis. Og hérna, þeir ritstjórar fara ekki einu 
sinni almennilega yfir, það er yfirleitt bara samþykkt án þess að ég fái 
nokkrar athugasemdir. 

 

Ætla mætti að þarna væri verið að lýsa ánægju með þetta fyrirkomulag. En stuttu seinna í 

viðtalinu kom annað fram: 

 

En svo finnst mér voða gott þegar ég lendi á ritstjóra sem, hérna, er með, 
þar sem höfundur og ritstjóri eru búnir að vinna vel saman og búnir að 
svona finna með sér hvað ætti að vera á myndinni sem best svo myndin 
styðji textann og öfugt. Og hérna, ég tek það svo og skissa það upp, hitti 
síðan liðið aftur þar sem farið er yfir, sko, nákvæmlega hvað er á 
myndunum alveg frá því að þessi skál ætti kannski að vera þarna megin en 
ekki hér, sko. 
 

Þarna er lýst nánu samstarfi ritstjóra, textahöfundar og myndhöfundar. Það sem kemur 

fram er nokkuð samhljóma niðurstöðum erlendra rannsókna sem skoðað hafa 

ákvarðanatöku við myndaval í námsbókum (Evans, Watson og Willows, 1987). Hér fylgir 

eftirtektarverð frásögn eins viðmælanda sem dregur saman flest af því sem kom fram um 

hvernig myndhöfundar sjá þetta ferli: 

 

Yfirleitt eru ritstjórarnir sem ég er með, eru með ákveðna sýn á hvernig 
blaðsíðurnar eiga að líta út uppsettar, áður en við byrjum. Að hér væri 
myndin, hér er textinn, hér væri skýringadálkur eða eitthvað svoleiðis. 
Þannig að ég hef yfirleitt unnið samkvæmt því. Ef mér hefur fundist 
ritstjórar fastir í ákveðnu mynstri, vanir að gera þetta á ákveðinn hátt, og ég 
kem með tillögur um breytingar, þá er yfirleitt tekið rosa vel í það. Þá er 
þetta oft kannski bara vani að gera þetta á þennan hátt en um leið og 
einhverjar hugmyndir koma eða vakna þá er það alltaf skoðað. Þannig hérna 
að námsbækur, sko, eru svolítið, það er reyndar kannski að breytast núna, 
en hérna, þetta er oft bara ákveðin uppsetning. Sem er svolítið þessi 
klassíska uppsetning á texta og mynd. Það hefur svolítið verið að opnast 
samt. 

 
Þessar lýsingar sem við höfum séð gætu átt við flestar námsbækur í hvaða námsgrein sem 

er. En hvað skyldi einkenna nálgun myndhöfunda við myndskreytingar í námsbók í sögu? 

Sögulegar myndskreytingar eiga sér langa sögu og mætti telja þær til sérstakrar greinar 

myndskreytinga þó að hérlendis sé enginn sem hefur lagt það fyrir sig. Sögulegar 

myndskreytingar eru skilgreindar í handbókinni The Visual Dictionary of Illustration:  
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Myndskreytingar sem sýna liðnar mannlegar athafnir og merkilega atburði í 
sögulegri sviðsetningu. Internetið hefur verið hvati fyrir myndskreyta til 
þess að kanna sögulegt myndefni og leita innblásturs í myndmáli úr stóru 
samsafni heimilda. (Wikan, 2009, bls. 116)11 
 

Þessi skilgreining á vel við þær myndskreytingar sem viðmælendur vinna í 

námsbækurnar. Því oft eru þær einmitt eins og hér er lýst. Það sem aðskilur þær að 

einhverju leyti og er í raun einkenni þeirra er að þær eru oftast byggðar á heimildum. Þá er 

átt við að áður en eitthvað er dregið upp og sýnt eða því lýst í mynd er leitað heimilda um 

útlit hluta og jafnvel manna, snið fatnaðar, lag bygginga og annarra mannanna verka. 

Þessar heimildir eru oft sjónrænar eða þá að byggt er á skrifuðum heimildum. 

Myndhöfundar leggja því oft í talsverða heimildavinnu og njóta þá ósjaldan leiðbeininga 

textahöfunda og byggja á sérþekkingu þeirra. Einhverjir bættu við að þeir hefðu notað 

persónuleg tengsl sín við utanaðkomandi sérfræðinga til þess að fá ráðgjöf við 

myndskreytingar, en það voru undantekningar. Þetta hafði einn viðmælandi að segja um 

sjónræna heimildavinnu: 

 

Ég reyni að vanda hana sem best og fæ ráð hjá höfundum um hvert ég geti 
leitað. Ég fer bara ekki á Google og tek búning af víkingahátíðinni eða 
eitthvað svoleiðis, heldur reyni ég að finna áreiðanlegri heimildir. Og já, ég 
spyr yfirleitt um það, ef það er eitthvert þannig efni, sem maður þarf að 
finna. Þá er gott að vita hvaða rit og bækur, þú veist, sem höfundurinn 
samþykkir, sem, sko, sem áreiðanlega sagnfræði. Mér finnst það mjög 
mikilvægt. Að vera ekki að gera eitthvað, bulla einhverja vitleysu (hlær). Ég 
hef stundum skilað inn og fengið bara, þetta á ekki að vera svona! Farðu og 
breyttu því! Og það bara, já, ég er bara mjög þakklát fyrir það. Ég móðgast 
ekki. Af því ég er ekki fræðingurinn.  
 

Um aðkomu ritstjóra að slíkri vinnu sagði sami myndhöfundur: 

 
Yfirleitt skipta þeir sér ekki af þessu tali enda eru þeir heldur ekki 
sérfræðingarnir (hlær). 

 

Þessi samvinna mynd- og textahöfunda við sjónræna heimildavinnu var nokkuð áberandi 

hjá mörgum í viðtölunum. Það var mat flestra að vinna við námsbækur í sögu væri um 

margt tímafrekari en vinna við annars konar námsefni og nefndu allir heimildavinnu sem 

                                                        
11 Orðrétt er tilvitnunin úr heimild: „Illustrations that depict past human activity and significant events in 

historically accurate settings. The internet has encouraged illustrators to explore historical imagery and find 

inspiration in visual languages from a vast range of eclectic sources“ (Wikan, 2007). 
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tímafrekasta þáttinn. Það kom á óvart hvað margir töldu heimildir á netinu takmarkaðar 

og flestir leituðu fanga annars staðar: 

 

Það er í rauninni meiri forvinna, heimildaleit. Það fer gífurlega mikill tími í 
heimildaleit og þar sem þarf jafnvel, maður mundi halda að flest fyndi 
maður gegnum tölvu en ég hef þurft að nýta mér bæði bókasöfn og 
Þjóðminjasafnið og fleiri þannig staði til þess að, sko, afla mér upplýsinga 
... áður en ég byrja að skissa og svona. Reyni að setja mig í spor aðstæðna 
og sögupersóna jafnvel. 

 

Af þessu sjáum við að myndhöfundurinn lætur sér ekki nægja að sækja sér sjónheimildir 

til að byggja á heldur reynir að fanga einhvern tíðaranda eða tilfinningu sem hjálpar 

honum að skapa sinn myndheim. Annar viðmælandi lýsti þessu svona: 

 

Og ég lagðist þá strax í svona, köfun ... að hafa allt ... að reyna að hafa allt 
rétt sagnfræðilega og ná stíl ... reyna að ná einhverjum stíl, einhverjum 
gömlum. 

 

Að hafa hlutina „rétta“, að sýna ekki „villur“, var einnig atriði sem kom fram hjá mörgum. 

Það kemur einnig fram í næsta hluta. Við höfum nú þegar séð nokkuð mörg dæmi um 

hvernig vali á myndefni er háttað. En einnig nálgumst við næsta efnisatriði sem er 

myndsköpunin sjálf, sambandið við textann og hlutverk myndanna.  

 

Hlutverk myndanna 

„Það bara að þær nái þeim og grípi á einhvern hátt.“ 

 

Óhjákvæmilega barst tal viðmælenda að myndunum sjálfum, þeirra eigin sköpunarverkum 

og hlutverki þeirra á síðum námsbókanna. Það var ljóst fljótlega í þessum viðtölum að 

ekki var til ein sýn á hlutverk mynda í námsbókum. Hér nær þó einn viðmælandi að koma 

á framfæri skýrri hugmynd sinni um hlutverk myndanna:  

 

Ég held að, ja... þetta er náttúrulega voða misjafnt en ég held að myndefni 
skipti miklu máli í námsefni, bæði til að skýra eitthvað sem er betur hægt að 
skýra en með orðum og svo líka bara til að létta efnið, svona bara fyrir 
augað og gleðja nemendurna. 
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Þarna segir frá tvískiptu hlutverki mynda. Að skýra og skreyta eru tveir af flokkum 

myndefnis í námsbókum samkvæmt flokkun Carney og Levin (2002) sem vikið var að 

fyrr í þessum kafla. Þeir horfa þó á myndirnar og hlutverk þeirra með augum 

kennslufræðinga á meðan listamaðurinn sem lét þessi orð falla lítur þær öðrum augum. 

Hann vill að myndirnar gleðji nemendurna. 

 

Já, og hérna, ég hef aðallega verið að myndskreyta fyrir yngsta og miðstig 
grunnskóla þannig að oftar en ekki eru myndirnar kannski, ja, þær eru 
mikilvægar af því að þær þurfa, þær eru kannski það sem fangar athygli 
barnanna yfir námsefninu en jafnframt er það sem er á myndunum ... skiptir 
kannski ekki ... öllu máli hvað er á myndinni. Það bara að þær nái þeim og 
grípi á einhvern hátt. 
 

Að fanga athygli barnanna og grípa. Þarna er annars konar viðhorf og engu að síður 

athyglisvert. Annar viðmælandi talaði um myndina sem lykil að texta og nauðsyn þess að 

myndirnar héldu athygli barnanna við bókina. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

 

Emmm... það fer svolítið eftir hvernig bók þetta er. Ef þetta er bók, 
fræðilegs efnis jafnvel, eins og hérna, eins og ég er að vinna núna bók sem 
er, eru sögulegar heimildir og, hérna, hlutir þurfa að vera nákvæmir, þá hef 
ég, þá er að sjálfsögðu sko mjög mikilvægt að það sem ég læt frá mér standi 
undir að allt sé rétt. Allar, hérna, allar heimildir og, hérna, myndefnið sko 
eitt og sér lýsir því sem stendur í textanum, sko. En þegar þetta eru 
lestrarbækur eða námsefni þar sem myndirnar eru meira eins og skraut eða 
punt eða til þess að lífga bækurnar við þá eru þær náttúrulega bara 
afþreying. 

 

Hér talar myndhöfundur einnig um tvískipt hlutverk eins og við sáum hér að framan. En 

nú fer hlutverkið eftir tilgangi námsbókarinnar. Hann vill í einni gerð bóka hafa allt „rétt“ 

og „nákvæmt“ og að myndirnar lýsi því sem textinn segir en í annarri lífga upp á bókina.  

 

Að bækur séu spennandi fyrir krakka, að skoða og að það sé, ég er rosa 
upptekin af smáatriðum, þannig að þú flettir ekki bara bókinni einu sinni, 
heldur að þú bara getir verið lengi að skoða og svona. 

 

Hér reynir myndhöfundur að höfða til lesenda með því að hafa myndirnar spennandi og 

nefnir sérstaklega smáatriði í myndum sem leið til að halda þeim við efnið. Annar lýsir 

hugmynd sinni um hlutverk sitt í námsefnisgerð:  
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Gera þetta skemmtilegt fyrir krakkana. Mér finnst það skipta svolítið miklu 
máli. Hafa fullt af skemmtilegum smáatriðum. Og auðvitað, já, eins og þetta 
sagnfræðilega, mér finnst skipta máli að setja inn smáatriði sem eru ekki 
endilega nefnd í textanum, og svona gefa þessu meiri heildarmynd. Já, og 
oft ef ég get þá reyni ég að koma inn svolítið hasar og spennu, svona aksjón, 
frásögn. 

 

Hér talar myndhöfundur um að bæta við innihald textans. Vel mætti hugsa sér að 

myndefni sem unnið er á þennan hátt gæti talist til myndskreytinga af C-gerð eins og þeim 

er lýst í hlutanum um greiningu námsbóka fyrr í þessum kafla. Þegar verk þessa 

myndhöfundar voru skoðuð sérstaklega kom það á daginn að hann átti óvenju margar af 

myndskreytingunum sem féllu í þann flokk. Annar viðmælandi ræddi einnig um að fara 

lengra en textinn næði: 

 

Ja, eins og ég segi, mér finnst þetta aðallega, góðar myndir jafngilda góðum 
texta og mér finnst þær geta bætt við textann, að þær geti sýnt hluti, sem 
þarna, ja, ég veit ekki, kannski ferðu niður þessa götu um kynjaskiptingu í 
bókum, en mér finnst að þó að textinn segi ekki endilega um hvað sé 
hlutverk kvenna eða stelp... eða stúlkna í bókum, þá getum við sem 
teiknarar bætt því inn í myndirnar og gefið þeim meira vægi, eða 
raunverulegt vægi sem textahöfundar stundum eru ekki nógu uppteknir af. 
Þannig að ég reyni alltaf að vera með svolítið jafnt vægi í svoleiðis hlutum. 

 

Þarna ræðir myndhöfundur um að reyna að leiðrétta þar sem honum finnst vera kynjahalli 

í texta með því að bæta við frá sjálfum sér. Fleiri tóku í sama streng og lýstu hvernig þeir 

notuðu hvert tækifæri sem bauðst til þess að reyna að koma konum inn á myndir þar sem 

því varð komið við.  

 

Og ég hef vanið mig á þegar ég er að teikna, þá einhvern veginn treð ég inn 
konum án þess að vera beðin um það. Þannig að ef einhver manneskja, ef 
henni er ekki lýst, þá treð ég inn konu í staðinn fyrir karl. Þetta er eitthvað 
sem ég hef vanið mig á síðan ég byrjaði að teikna. 
 

Að teikna konur inn í sögubók þar sem því varð komið við var nokkuð sem flestir 

myndhöfundarnir gerðu. Við skoðum það nánar í næsta kafla en látum duga hér að nefna 

að myndhöfundar voru sér undantekningarlaust meðvitandi um kynjahalla í texta þegar 

svo bar undir.  

Flestir viðmælendur töldu sig þurfa að taka tillit til skólastigs lesenda þegar að 

myndefni kom: 
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Það fer náttúrulega svolítið eftir því hvaða aldur. Ég meina, eins og yngstu 
nemendurnir, þá verður maður að gera ráð fyrir því að þeir eru margir sem 
eru bara að skoða myndirnar, taka bækur og eru lítið kannski að lesa. Þá 
finnst mér mikilvægt að myndirnar segi ákveðna sögu jafnvel, og þær veki 
jafnvel forvitni og þau vilji kannski fara að lesa textann til að sjá hvað er að 
gerast. En hérna, ég reyni að setja mig í þau spor, fyrir hvaða aldur, eða ef 
það er einhver ákveðinn aldur, það er að segja, ef það á að kenna námsefnið 
á miðstigi eða yngsta stigi. Svo eru auðvitað bækur sem geta verið fyrir 
mjög breiðan aldurshóp, þá verður maður að taka það líka inn í myndina, að 
þær höfði kannski til breiðari aldurshóps. 
 

Annar kom inn á samband texta og mynda og mismunandi nálgun sína við viðfangsefnið 

eftir því fyrir hvaða skólastig námsbókin var ætluð: 

 
Ahh... það er náttúrulega, þetta er myndlýsing, við erum að lýsa texta. Við 
erum að reyna að gera textann, sem teiknarar, í námsefnið, við erum að 
reyna að gera textann aðgengilegan fyrir þann aldurshóp sem á að fá þessar 
bækur, og það er, mér finnst misjafnt eftir því hvaða aldur er hvað kallað er 
á í myndefni, hvernig myndin er unnin. Hún má vera flóknari eftir því hvað 
krakkarnir eru gamlir. Yngri krakkar, þá reynir maður að einfalda svolítið, 
bæði í litum og því sem er á myndunum. Þannig að þarna, en það er til þess 
að lýsa texta.  
 

Samband texta og mynda var stundum eins og sjálfsagður hlutur hjá viðmælendum og þeir 

vanir að lúta valdi textans. Þó kom fram hjá einhverjum efi um að það væri alltaf rétt:  

 
Ég var strax farin að hugsa um þetta sko; hvað er það sem skiptir máli, 
kemur myndin fyrst eða textinn? Eða öfugt? Já, ég held það sé sjaldgæft 
sko. Ég held að megináherslan sé á texta og oft séu myndir eins og 
uppfylling eða svona skreyting. Sem er stundum allt í lagi en það þarf ekki 
að vera. 
 

Annar lýsti upplifun sinni á myndavali ritstjóra og textahöfundar: 
 

Það sem ég upplifi er að myndskreytingar eru bara pantaðar til þess að vekja 
áhuga barnanna á efninu og kveiki einhvern veginn, opni einhvern veginn 
söguheiminn. 

 
Sami myndhöfundur hafði mjög sterka skoðun á sögukennslu og námsbókum hennar. 

Hann hafði fyrr í viðtalinu lýst því hvernig honum var uppálagt að sýna eitthvað í mynd 

sem að hans mati var rangt eða í besta falli umdeilanlegt. Það var hins vegar skoðun 

textahöfundar að ríkjandi hugmynd skyldi ráða þó að hún væri orðin úrelt: 

 

Þannig lærði ég mikið af þessu og lærði hvað mér finnst í raun sögubækur 
fáránlegt fyrirbæri. Og hvað þær halda áfram bara, þær varpa ekki fram 
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gagnrýnum spurningum. Þær halda áfram að kenna það sem áður hefur 
verið kennt, og þó að vitað sé að einhver hafði dregið vitlausa ályktun 
einhvern tímann í ferlinu þegar sögubækur voru fundnar upp. 

 

Annað dæmi um afstöðu til sögu, sögukennslu og námsbókanna dregur fram hvernig 

viðmælandi sér myndirnar sínar snúast gegn skoðun sinni: 

 

Á mínum persónulegu forsendum þá finnst mér sögubækur yfirhöfuð vera á 
mjög rangri braut. Og ég get talað um það mun lengur en þetta viðtal hefur 
tíma fyrir. Ég tala um það í raun hvað mér finnst sögubækur einfalda stöðu 
samfélagshópa í gegnum aldirnar, setja það upp í svona hetjudýrkun og svo 
taka myndirnar undir það að ýta undir það. Þannig er ég beðin að teikna 
myndir af Gunnari á Hlíðarenda, Ingólfi Arnarsyni og halda, kynda undir 
þessa hetjudýrkun í sögubókum. En þetta hefur kannski ekkert raunverulega 
að gera með myndirnar. En ég tel að myndirnar mínar, því miður, taki þátt í 
því. 
 

Af þessum dæmum má sjá að stundum eru myndhöfundar á öndverðum meiði við 

textahöfund og litar það óhjákvæmilega afstöðu þeirra. Slík afgerandi afstaða var 

þó aðeins merkjanleg hjá minnihluta viðmælenda. 

 

Áður en við ljúkum þessum hluta skulum við sjá ein ummæli viðmælanda sem lýsir góðri 

innsýn í kennslu og hvernig hann telur að myndirnar sínar nýtist nemendum í skólastarfi 

sínu: 

 
Já, vegna þess að ég held, sko ... við erum með svo ólíka nemendur, og það 
er mín skoðun að við þurfum eins fjölbreytta kennsluhætti og hægt er. Og 
sumir læra, finnst mér, eiga auðvelt með að meðtaka hið talaða orð. Eða 
lesa. Fyrir aðra er miklu betra og einfaldara að skilja eitthvað og útskýra á 
myndrænan hátt. [...] Já, ég held að myndmál skipti miklu máli í 
kennsluefninu bara yfirhöfuð. 

 

Útkoman 

Endanlegt útlit bókanna sem innihalda myndskreytingar viðmælenda skiptir miklu máli 

fyrir myndefnið. Hönnun bókanna, framsetning efnis, innra samhengi, leturgerðir, litir og 

útlit hafa áhrif á þann sem flettir bókinni. Flestir viðmælenda lýstu því að þeir hefðu ekki 

mikið um endanlega útkomu að segja. Eins og þessi: 
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Já, ég verð að viðurkenna að ég er yfirleitt ekki í miklu sambandi við 
hönnuðina. Ég bara skila inn myndunum. Það er oft búið að koma með 
svona gróft umbrot með kannski myndabilum þannig að ég sé hvaða pláss 
ég hef, sem stundum svona aðeins rokkar til, eftir á. Og ég bið oft um að 
kannski snúa plássinu öðruvísi, sem hentar betur fyrir mínar myndir. En það 
er yfirleitt bara, já ... ekkert sem ég kem nálægt. 

 

Aðrir voru ekki ánægðir með að lítið samstarf væri milli myndhöfunda og þeirra sem sjá 

um uppsetningu og umbrot bókanna hjá Námsgagnastofnun. 

 

Í raun held ég að þetta sé vankanturinn við Námsgagnastofnun, vinnuna, að 
hönnun og uppsetning, eða uppsetningin og myndirnar þurfa að haldast 
svolítið í hendur. 

 

Og enn aðrir tóku dýpra í árinni: 

 

Í sambandi við Námsgagnastofnun hef ég oft ekki verið ánægð með 
framsetningu. Bæði þá hvaða hérna grafík hefur verið notuð, leturgerð, 
uppsetning og, hérna, þau eiga það til að teygja myndir eftir þörfum sko. En 
ég hef svona, ég hef svolítið reynt að vera ekki að pirrast yfir því, nú er ég 
bara búin að skila mínu og það er þá bara svolítið þeirra hvernig þau vilja 
setja það upp. 

 

Það var ljóst að viðmælendur vildu hafa meira um það að segja hvernig myndir þeirra 

væru notaðar en sögðu um leið að þetta væri ekki í sínum höndum. Það er ekki óalgengt á 

öðrum vettvangi þar sem myndhöfundar selja myndskreytingar í tímarit eða auglýsingar 

að þeir hafi ekkert um endanlegt útlit að segja. En meðal flestra sjálfstæðra bókaforlaga 

sést oft nánari samvinna í umbroti.  

 

Samantekt viðtala 

 

Viðhorfum viðmælenda eins og þau komu fram í viðtölunum má skipta í tvo þætti: annars 

vegar viðhorf til ytri þátta sem áhrif hafa á vinnu þeirra og hins vegar hvernig þeir sjá 

hlutverk sitt í miðlun þekkingar. 

Tilviljanir virtust ráða mestu um það að myndhöfundarnir lögðu fyrir sig að 

myndskreyta námsbækur. Rúmlega helmingur þeirra hefur fulla atvinnu af 

myndskreytingum en enginn af myndskreytingu námsbóka eingöngu. Flestir voru þeir 

óánægðir með hvernig Námsgagnastofnun velur myndhöfunda fyrir einstök verkefni. Þar 
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bar á milli upplifunar þeirra og lýsinga ritstjóra á því hvernig staðið væri að því vali. 

Viðhorf myndhöfunda einkenndust af fjárhagslegri og faglegri óvissu sem hefur að mati 

þeirra sjálfra oft bein áhrif á hvernig þeir vinna.    

Greina mátti sterkan faglegan metnað hjá öllum viðmælendum og vilji til að skila 

góðri og vandaðri vinnu var þeim öllum mikilvægur. Ljóst er að glíma þeirra við 

veruleikann sem umhverfi námsbókagerðar býr þeim hefur talsverð áhrif á viðhorf þeirra 

til viðfangsefnisins. Aðeins einn viðmælandi taldi sig sækja í að myndskreyta námsbækur 

í sögu vegna áhuga á sögu. Aðrir tóku þeim verkefnum sem þeim bárust og reyndu að 

sinna þeim eftir bestu getu.  

Það var nokkuð misjafnt hvernig viðmælendur upplifðu hlutverk sitt í miðlun 

þekkingar. Einhverjir höfðu lítið leitt hugann að því og treystu á ritstjóra og textahöfunda 

í þeim efnum. Aðrir höfðu ákveðnari hugmyndir um hlutverk mynda og gátu þá í samráði 

við ritstjóra og textahöfund komið hugmyndum sínum um myndræna framsetningu að. 

Flestir töldu á sig hlustað þegar svo bæri undir og sögðust geta haft talsverð áhrif þar á. 

Einnig töldu flestir textann ráða mjög miklu um myndaval og voru sér meðvitandi um 

vald textans, að myndirnar skyldu þjóna textanum. Þó söknuðu einhverjir þess að myndir 

fengu ekki meira vægi gagnvart texta. Einnig kom fram hjá öllum viðmælendum sú 

skoðun að kynjahalli væri landlægur og að þeir beittu sér til þess að laga hann með því að 

velja alltaf að setja konu eða stúlku í mynd ef því varð komið við. 

Í næsta kafla verður meðal annars fjallað um tengsl viðhorfa myndhöfunda og 

myndskreytinga þeirra í námsbókunum.  
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4. Umræður og niðurstöður 
 
Í þessum kafla er gerð tilraun til þess að tengja saman viðhorf myndhöfunda og 

myndefnið sem greint var í rannsóknarhluta ritgerðarinnar. Áður en lagt var af stað með 

þessa rannsókn var óvíst hvort hægt yrði að merkja hvort afstaða myndhöfunda hefði 

nokkur áhrif á námsefnið. Sú staðreynd að texti námsbóka ræður í langflestum tilfellum 

myndefni ætti að draga úr líkum á því að þeir sem skapa myndheim þeirra geti haft 

nokkur áhrif á þær umfram það sem við skynjum í gegnum höfundareinkenni. Það kom 

líka fram í viðtölunum að myndhöfundar skildu oftast hlutverk sitt sem slíkt að myndir 

þeirra ættu að þjóna textanum og greining á hlutverki myndanna í námsbókunum styrkir 

þá mynd.  

 

Yfirlit 

Við höfum öll áhrif á það sem við tökum okkur fyrir hendur. Myndhöfundarnir eru þar 

engin undantekning. Viðhorf þeirra mótar starf þeirra og verk. Þessi viðhorf eins og 

viðhorf okkar allra eiga rætur sínar í tilfinningum okkar (Gardner, 1974, bls. 1–2). Áður 

en við gerum tilraun til þess að bera saman viðhorf myndhöfunda og myndir þeirra eins 

og þær birtast í námsbókunum er ekki úr vegi að rifja upp niðurstöður rannsóknarinnar. 

Í greiningu á myndefni þessara 13 bóka sem teknar voru fyrir eru myndskreytingar 

samanlagt rétt rúmlega helmingur allra mynda. Töluverður munur var milli bóka þannig 

að einhverjar höfðu fáar eða jafnvel engar myndskreytingar og nýttu annars konar 

myndefni eins og ljósmyndir og önnur myndverk sem ekki voru gerð sérstaklega fyrir þá 

námsbók. Af slíku myndefni voru samtímamyndverk algengust (36%) en þar undir eru 

meðal annars ljósmyndir. Aðrar gerðir myndefnis skiptust nokkuð jafnt niður fyrir utan 

seinni tíma myndverk sem ráku lestina (5%). Myndskreytingunum sjálfum var skipað í 

þrjá meginflokka eftir stöðu þeirra gagnvart texta. Sú gerð var langalgengust sem hafði 

nokkur eða mikil tengsl við textann (73,5%). Myndir sem voru í engu eða litlu samhengi 

við textann komu ekki oft fyrir (17%) og myndir af þeirri gerð sem bætir við eða miðlar 

einhverju út fyrir textann sýnu fæstar (9,5%). Ég bendi þó á að slík greining er vandasöm 

og túlkun mín í einstökum vafaatriðum hefur áhrif á niðurstöður. En innbyrðis hlutfall 
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þessara þriggja gerða er vísbending um virkni myndskreytinga í þessum 13 námsbókum 

og hver sé megingerð þeirra. 

Kjarni rannsóknarinnar eru viðtölin við myndhöfundana sjö sem tóku þátt. Hægt var 

að skipta þeim viðhorfum sem þar komu fram í tvo hluta: afstöðu til ytri þátta sem snertu 

verk þeirra og afstöðu þeirra sjálfra til hlutverks síns og verka sinna. Við fengum innsýn í 

fjölbreytta menntun myndhöfunda og fram kom að aðeins einn þeirra hafði sérmenntun í 

myndskreytingum. Við sáum hvernig myndhöfundar völdust eftir mismunandi leiðum og 

stundum tilviljunarkennt til starfa við myndskreytingar námsbóka og að enginn þeirra 

hefur fulla atvinnu af þeirri vinnu. Sterkur faglegur metnaður var áberandi hjá þeim 

flestum. Greina mátti ákveðna afstöðu til kennslu og sagnfræði hjá mörgum viðmælenda 

en hún var oftast persónubundin fyrir utan eitt; í afstöðu þeirra til kynjabirtingar í 

námsbókunum voru þeir allir nokkuð samstiga. Kynjahalli var að þeirra mati mikill og 

þeir reyndu að eigin frumkvæði að bæta hann með því að koma konum í mynd eins og 

kostur var. Starfsumhverfi myndhöfunda var fyrirferðarmikið í viðtölunum. Þar bar hæst 

litla ánægju með val á myndhöfundum gegnum útboð sem flestir töldu að leiddi til 

undirboða og kæmi niður á gæðum myndefnis námsbókanna. Annars var almenn sátt um 

samstarf við textahöfunda og ritstjóra Námsgagnastofnunar.  

Að þessu sögðu verður nú gerð tilraun til þess að tengja þetta tvennt, greininguna á 

bókunum og viðtölin við myndhöfundana og þá reynt að fylgja eftir rannsóknar-

spurningunni sem lagt var af stað með í upphafi: Hver eru viðhorf myndhöfunda til 

námsefnisgerðar og hvaða áhrif hafa þau á námsefnið?  

 

Útboðin, peningarnir og tíminn og formgerð myndskreytinganna 

Mér varð fljótlega ljóst á meðan á viðtölunum stóð að tvö atriði mörkuðu sér sérstöðu í 

snjáðri stílabókinni sem ég notaði til að hripa niður punkta, hugleiðingar og hugmyndir 

samhliða því að hlusta á og hljóðrita lýsingar myndhöfundanna af reynslu sinni af vinnu 

við námsgagnagerð. Hið fyrra snerist um útboðsferli verkefna hjá Námsgagnastofnun og 

viðhorf viðmælenda minna gagnvart þeim. Hið seinna var kynjahalli í námsbókum eins og 

hann kom þeim fyrir sjónir. Annað virtist falla í skugga þessara tveggja atriða.  

Þó að það hafi komið fram í símaviðtölum við ritstjóra Námsgagnastofnunar að fyrir 

hvert útboð séu 2–4 myndhöfundar valdir í samráði við textahöfunda eftir nákvæma 

skoðun á myndamöppum þeirra, sem liggja í sérstöku möppusafni þar á bæ, virtust 

myndhöfundarnir ekki vita það. Almennt mátti skilja sem svo af tali þeirra að þeir vissu 
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ekki betur en að annar hver maður með blýant væri að bjóða í verk á móti þeim sjálfum. 

Það var þó ekki algild regla að verk kæmu á borð þeirra eftir tilboð því að fram kom að 

einstaka sinnum væri beðið sérstaklega um ákveðinn myndhöfund í verk. Það var ljóst að 

slíkt fyrirkomulag var flestum meira að skapi. Hér skal ekki lagt mat á þær aðstæður sem 

kalla á útboð myndefnis í námsbækur eða þá ákvörðun sem liggur þar að baki. Það kemur 

fram á vef Námsgagnastofnunar sjálfrar að verk séu nær undantekningarlaust boðin út 

(Um Námsgagnastofnun, án ártals). Aftur á móti skal nú skoðað hvort afstaða 

myndhöfunda til útboðanna hefur áhrif á myndefni bókanna. 

Afstaða myndhöfunda til útboða var nokkuð skýr. Þeir töldu langflestir að útboðin 

héldu niðri verðinu. Þetta hafði einn myndhöfundur að segja: 

 

Því miður vill þetta halda verðinu svolítið niðri og oft lenda þeir 
nýgræðingarnir í því að bjóða út, bjóða í eitthvað og eru að vinna þrælavinnu 
fyrir lágt kaup. 

 

Það kom fram hjá mörgum að þeir teldu að lágt verð fyrir vinnu kallaði eftir hraðari 

vinnubrögðum. „Eins hratt og ég get“ og „ekki eins mikið lagt í myndirnar“ og „reyna að 

klára þetta sem allra fyrst“ voru dæmigerð orð sem féllu um þá stöðu sem viðmælendur 

töldu sig vera í. Flestir töldu sig líka merkja það á námsbókum og „sést að einhver var að 

flýta sér“ og „hefði mátt gera betur“ var sagt. En um leið lýstu margir því að faglegur 

metnaður þeirra ræki þá til að „gera betur en maður ætlaði sér“ og „vil ekki senda frá mér 

eitthvað drasl“. Ef allt þetta er rétt, má þá greina það í námsbókunum? 

Eins og fram kom í greiningu á myndskreytingum námsbókanna sem sjónum var beint 

að í rannsóknarhluta ritgerðarinnar mátti finna þar eina algenga megingerð. Ef við rifjum 

aðeins upp voru myndir greindar í þrjár gerðir eftir stöðu þeirra gagnvart textanum. Hér 

eru þær og greint hlutfall þeirra í bókunum: 

 

A-gerð: Myndir sem eru í engu eða litlu sambandi við textann (17%) 

B-gerð: Myndir sem eru í nánu sambandi við textann (73,5%) 

C-gerð: Myndir sem bæta við innihald textans (9,5%) 

 

Megingerð myndanna í bókunum var B-gerð. Ef við skoðum það í samhengi við 

kenningar um virkni mynda í námsbókum mætti ætla að staðan væri viðunandi. Myndir 

sem skraut virðast ekki eiga samleið með fræðimönnum sem leggja áherslu á 
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þekkingarfræðilegan tilgang mynda (Selander og Skjeldbred, 2004 og Carney og Levin, 

2002). Þessi gerð mynda er óvenju algeng en alls greindust 84 myndir sem féllu í þennan 

flokk. Ég bendi þó á að ekki megi horfa fram hjá fagurfræðilegum þáttum og þeirri 

áhugahvöt sem ánægja af fallegri bók getur haft á nemendur (Marsh og White, 2003). 

Þetta kom líka fram í viðhorfum tveggja myndhöfunda sem vildu að myndirnar þeirra 

væru m.a. „svona bara fyrir augað“ og „til að gleðja nemendurna“. Megingerð 

myndskreytinganna er þó B-gerð. Í bókunum greindust 357 myndir slíkrar gerðar. Myndir 

af þessari gerð eru af sumum taldar æskilegar (Carney og Levin, 2002) vegna þess 

hvernig þær styðja við texta og geta aukið skilning á efninu. En ég bendi á að þær gætu 

alveg eins verið leiðinlegar, fráhrindandi, þurrar og óspennandi í senn en samt uppfyllt 

þekkingarfræðilegar kröfur um tilgang með góðri tengingu við textann. Það sama á í raun 

við um textann sjálfan. „Ég vil ekki gera námsefnið leiðinlegra en það er, heldur frekar 

skemmtilegra,“ orðaði einn viðmælandinn það þegar hann lýsti því hvernig hann reyndi að 

blása lífi í það sem honum þótti „leiðinlegur“ texti. Hvað svo sem við höldum um ágæti 

textans þá er það mín skoðun að myndir geti lífgað hann við og gert skemmtilegri þó að 

ekki hjálpi þær til við einstök þekkingaratriði hans.  

Myndir af C-gerð, sem bæta við innihald textans eða túlka eða sýna flókin fyrirbæri á 

einfaldari hátt en hægt er í texta, þær sem gefa aukaupplýsingar og eru hreinn 

merkingarauki fyrir textann, eru tiltölulega sjaldgæfar en aðeins greindust 46 myndir af 

þessari gerð.12 Ætla mætti að slíkar myndir hefðu hvað mest gildi í kennslu og námi 

þannig að eðlilegt er að spyrja af hverju þær eru ekki fleiri. 

Svarið er í raun einfalt ef við horfum til þess sem myndhöfundarnir hafa sagt hér að 

framan um útboð, undirboð, tímaskort og hröð vinnubrögð. Myndir sem miðla einhverju 

út fyrir texta, sem endurtaka ekki aðeins eða styrkja það sem segir í textanum, þurfa 

yfirlegu við. Það þarf að afla nýrra upplýsinga, skoða, hugsa og ígrunda vel hverju á að 

miðla sem ekki kemur nú þegar fram í texta. Það krefst tíma og sá tími er ekki fyrir hendi 

þegar til er sparað í vinnu. Afstaða myndhöfunda byggist á upplifun þeirra á 

starfsumhverfi sínu. Þeir upplifa tímaskort af fjárhagsástæðum og leggja því ekki þá vinnu 

í myndskreytingarnar sem þyrfti til þess að skila fleiri slíkum myndum í námsbækurnar. 

Þetta sést ef til vill ekki í ytri gerð verkanna. Myndirnar geta verið óaðfinnanlega unnar og 

tæknilega fullkomnar þar sem flestir myndhöfundanna hafa yfir að ráða góðri tækni og 

                                                        
12  Í  sambærilegri  bandarískri  rannsókn  frá  1991  sem  greindi  myndefni  tveggja  námsbóka  í 
raungreinum var hlutfall slíkra mynda enn lægra (Woodward, 1991). Áhugavert væri að bera saman 
námsbækur ólíkra námsgreina og notkun þeirra á myndmáli. 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reynslu svo þeir geta skilað af sér verkum hratt og örugglega. Tímaskorturinn kemur þá 

niður á hugmyndavinnu. „Eins hratt og ég get“ og „ekki eins mikið lagt í myndirnar“ og 

„reyna að klára þetta sem allra fyrst“ á ekki við þegar vanda þarf grunnhugsun verkanna 

en það er að mínu mati nauðsynlegt fyrir þessa gerð myndskreytinga sem er með sönnu 

„merkingarbær formgerð“ líkt og Roland Barthes talar um (2005, bls.154). 

Það er ómögulegt að fullyrða nokkuð um það en freistandi er að þakka þessar 46 

myndir, sem taldar voru til C-gerðar, metnaði myndhöfunda sem lögðu meira í verkin en 

efni stóðu til. Eða eins og einn sagði: „Maður vill ekki senda frá sér eitthvað drasl“.  

 

Að teikna konur í söguna 

Í ágúst árið 2011 gaf Jafnréttisstofa út niðurstöður rannsóknar sem hún lét gera á hlutdeild 

kynjanna í námsefni í sögu á miðstigi grunnskóla. Ástæða rannsóknarinnar voru 

ábendingar um kynjahalla í nýjum námsbókum gefnum út af Námsgagnastofnun. Fram 

kemur í rannsókninni að aðeins 7% textahöfunda eru konur og að kynjahalli í bókunum sé 

mikill. Í rannsókninni er m.a. skoðað myndefni og hvernig konur birtast í mynd á síðum 

bókanna og er niðurstaðan vægast sagt dapurleg. 

Í rannsóknarskýrslu Námsgagnastofnunar (Erla Karlsdóttir, 2012) um stöðu námsbóka 

stofnunarinnar gagnvart grunngildum nýrrar menntastefnu er tekið undir gagnrýni 

Jafnréttisstofu um kynjahalla í sögubókum og fá allar þær námsbækur sem skoðaðar voru 

falleinkunn til jafnréttismenntunar.  

Það er umhugsunarvert í ljósi þess að allir myndhöfundar sem rætt var við gerðu sér 

grein fyrir því sem þeir sáu sem kynjahalla í bókunum sem þeir myndskreyttu. Einhverjir 

gengu langt í því að benda á þetta: 

 

Og einhvern veginn, þó að ég væri að mótmæla að þetta væru gömul karllæg 
gildi og gamaldags hugsunarháttur ... þá var einhvern veginn ekki pláss fyrir 
það. Það var ekki pláss til að rífast um þetta. Ég átti bara helst að þegja og 
teikna bara. 

 

Flestir myndhöfundanna létu sér þó nægja að reyna að bæta konum við þar sem hægt var 

eða „einhvern veginn treð ég inn konum án þess að vera beðin um það“ og „þá treð ég inn 

konu í staðinn fyrir karl“ eru kannski lýsandi ummæli fyrir viðleitni myndhöfunda til þess 

að leiðrétta kynjahallann sem þeir upplifa. Þeim sem höfundum námsefnis er að vísu 
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uppálagt að fara eftir ákvæðum í gátlista Námsgagnastofnunar sem er gerður fyrir 

ritstjóra, höfunda og aðra sem koma að námsefnisgerð. Þar segir meðal annars: 

 
Ekki skal mismuna kynjum eða fjalla einhliða um hlutverk kynjanna. 
Mikilvægt er að ámóta fjöldi einstaklinga af báðum kynjum birtist í 
námsefninu bæði í texta og myndum, og að drengir og stúlkur séu ekki 
eingöngu sýnd í svokölluðum hefðbundnum hlutverkum. (Gátlisti og 
leiðbeiningar um frágang, 2012, bls. 2) 

 

En þrátt fyrir viðleitni allra myndhöfunda sem rætt var við til að leggja sig fram um að 

bæta konum inn á myndir hvar sem því verður komið við virðist það skila sér illa ef marka 

má rannsókn Jafnréttisstofu. Þar er farin sú leið að telja nafngreinda einstaklinga í 

myndefni og þá sem greinilega mátti þekkja út frá samhengi. Ónafngreindir einstaklingar 

eru ekki taldir með vegna þess að ekki er talið hægt að telja konur og karla með fullri 

vissu þar sem stundum birtist kyn óljóst í myndum og jafnvel er fjöldi fólks í mynd ekki 

alltaf skýr (Kristín Linda Jónsdóttir, 2012, bls. 19). Ætla má að flestar þær konur sem 

myndhöfundar teikna inn í söguna tilheyri þessum hópi ónafngreindra einstaklinga og 

niðurstöður rannsóknarinnar segja ekkert um þá eða hvort tilvera þeirra í mynd hafi 

nokkur áhrif. Höfundur skýrslunnar er sér meðvitandi um þetta en bendir réttilega á það 

aukna vægi sem einstaklingur fær ef hann er bæði nafngreindur og myndgerður (sami, bls. 

19). Þetta vægi er erfitt að mæla og það getur skekkt niðurstöður rannsókna á myndefni 

(Rose 2001, bls. 66–68). Gunther Kress bendir á í bók sinni Multimodality að texti 

nútímanámsbóka sé aðeins önnur af tveimur leiðum (e. modes) til miðlunar með jafna 

táknfræðilega stöðu: Myndin þjóni ekki lengur texta sem „myndskreyting“ (Kress, 2010, 

bls. 47). Hún geti nú haft það hlutverk að sýna eða lýsa því sem betur verður komið til 

skila í mynd og hún geti þá miðlað öðru en textinn gerir.13 Þetta er mikilvægt að hafa í 

huga þegar við veltum fyrir okkur þeim áhrifum sem viðhorf myndhöfunda geta haft á 

námsefni. Í þessu tilviki er merkjanlegur einbeittur vilji til að laga kynjahlutfall í þeim 

sögubókum sem þeir myndskreyta. Þessi viðleitni mælist ekki í rannsókn Jafnréttisstofu 

eins og vikið var að. Nú skulum við skoða eitt dæmi:  

                                                        
13 Kress er í raun að tala um að allar myndir geti verið af C‐gerð. 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Hér sjáum við mynd úr fyrsta hefti Sögueyjunnar (Leifur Reynisson, 2009, bls. 60). 

Myndin er af karlmanni, ábúðarfullum á svip, sem horfir hugsandi í átt að áhorfandanum, 

eins og annars hugar. Maðurinn er ríkulega klæddur, ber bláa skikkju og silfurnælu. Undir 

er myndatextinn „Út vil ek“. Við vitum ekki hver þessi maður er. Ef meginmál textans 

sem stendur á sömu síðu er lesinn komumst við að hver er þarna á ferð. Þarna er enginn 

annar en Snorri Sturluson sem vill sigla heim til Íslands frá Noregi þrátt fyrir blátt bann 

Hákonar Noregskonungs. Textinn bætir nýjum upplýsingum við myndina. Þarna má 

greinilega þekkja nafngreindan einstakling á umfjöllun í texta og eflaust rataði Snorri 

þarna í flokk nafngreindra karlmanna í úttekt Jafnréttisstofu. En það er meira í þessari 

mynd. Í bakgrunni til vinstri má greina tvo karla bera vistir til skips. Við sjáum ekki skip 

en eftir að hafa lesið texta meginmálsins gerum við ráð fyrir því. Þessir karlar eru settir 

niður á vinstri myndflöt, á stað sem í túlkunarfræðum sjónlista er stundum nefndur staður 

„hins gefna“ (Kress og van Leeuwen, 2006, bls. 180 og 184). Það sem við vitum út frá 

textanum er styrkt í mynd. Vistir eru færðar um borð í skip sem er utan myndar. Textinn 

bætir þar við merkingu myndarinnar. En það sem býr hægra megin á myndfletinum er 

órætt, það sem koma skal eða hið nýja (sömu, bls. 181). Ef við meðtökum þessa túlkun 

Kress og van Leeuwen á virkni myndflatarins og að staðsetning einhvers þar á hafi 

merkingu, þá er konan sem snýr baki í okkur hið nýja, hún færir okkur vitneskju sem við 

höfðum ekki áður. Hún ætti því að skipta miklu máli, eða öllu heldur það að hún snýr í 

Mynd 11. Út vil ek. 
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okkur baki, og Snorra líka, ætti að segja okkur eitthvað sem ekki er augljóst, sem er hrein 

viðbót við textann. Hvað er það? 

 

Hvað sér barnið? Raddir tveggja grunnskólabarna 

Til þess að fá hugmynd um hvernig barnið og nemandinn sem les bókina gæti séð þessa 

mynd tók ég stutt viðtöl við tvo unga grunnskólanemendur. Viðtölin voru stutt, ekki 

hljóðrituð en punktar teknir niður á meðan á þeim stóð og strax að þeim loknum skrifuð 

upp helstu atriði eftir minni. Líta verður á viðtölin sem hreina viðbót við annað efni og 

lesendur geta metið sjálfir hvort þau hafa eitthvert gildi. Tilgangurinn var að fá fram 

viðhorf og túlkun nemendanna á myndinni Út vil ek og setja í samhengi við efni þessarar 

ritgerðar. 

Hvorugur nemendanna hafði áður séð eða notað bókina Sögueyjuna né myndina af 

Snorra í námi sínu. Þeir voru úr tveimur grunnskólum í Reykjavík, Húsaskóla og 

Austurbæjarskóla. Annar var á fyrsta ári miðstigs en hinn á síðasta ári. Báðir voru valdir 

vegna aðgengis og var val á þeim hreint hentugleikaúrtak (Cohen o.fl., 2003). 

Skemmst er frá því að segja að þegar yngri nemandinn hafði lesið kaflann sem myndin 

stendur við (Leifur Reynisson, 2009, bls. 60) var hann ekki í vandræðum með að þekkja 

manninn á myndinni. „Þetta er Snorri!“ sagði hann ákveðið. Hann sá tvær konur og tvo 

karla „fyrir aftan“ en Snorri var fremst og „aðal“ auk þess sem hann er „stærstur á 

myndinni“. Aðspurður þóttist hann vita að Snorri væri að fara á skipi til Íslands og verið 

væri að „bera dótið hans í skipið“. Hann sagði þá konu sem „er að bera spýtuna en karlinn 

er með tunnu“. Hann vissi hins vegar ekki alveg hvað fólkið hægra megin var að gera. 

Konan var að fara „af því hún vildi ekki fara með Snorra“ eða, bætti hann við, „hún má 

ekki fara með“.  

Hér er athyglisverð hæfni hins unga auga til að greina forgrunn frá bakgrunni og meta 

vægi einstakra þátta eftir staðsetningu og hlutföllum. Einnig það að nafnlausa óþekkta 

konan á myndinni, sem ekki taldist með í rannsókn Jafnréttisstofu, var sýnileg þessum 

unga nemanda. Meira en það, hann gat dregið ályktun út frá stöðu hennar á myndinni. 

Myndin hafði fyrir þennan nemanda merkingu sem náði út fyrir textann, hún bætti við 

merkingu hans og sagði honum t.d. eitthvað um konuna í bakgrunninum.  

Eldri nemandinn leit öðrum augum á sömu mynd. Hann las kaflann í bókinni og 

skoðaði síðan myndina hugsandi. „Þetta er ekki Snorri,“ sagði hann en bætti við: „Er 

það?“ Þegar engu var svarað skoðaði hann myndina betur. „Þetta er ekkert líkt Snorra, ég 
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veit hvernig hann leit út,“ og bætti svo við til staðfestingar um leið og hann hristi höfuðið: 

„Þetta er ekki Snorri.“ Aðspurður af hverjum hann héldi myndina vera skoðaði hann hana 

enn á ný og svaraði: „Ég veit það ekki eða kannski konungurinn sem var lítill strákur í 

bókinni sem við lásum í skólanum. Eða Skúli kannski?“ Síðan hristi nemandinn höfuðið 

aftur og sagði: „Myndin segir mér ekkert.“ Eftir stutta þögn fór nemandinn á flug: „Þetta á 

kannski að vera Snorri,“ sagði hann, „en þegar ég grandskoða myndina sé ég eins og fjóra 

zombía og hann sér þá ekki og þeir eru að fara að ráðast á hann.“  

 

Þegar þarna var komið sögu í viðtalinu tók nemandinn 

upp bók úr bunka á skrifborðinu mínu og sagði: „Þarna 

kynntist ég Snorra!“ Bókin sem hann hélt á var Snorra 

saga eftir Þórarin Eldjárn (2003) með myndum Sigrúnar 

Eldjárn. „Í þessari bók er mynd, bryggja og bátar og 

hann að labba úti á bryggju.“ Þarna var nemandinn að 

vísa í aðra mynd um sama efni en hefur farið bókavillt 

því að engin mynd lík þessari finnst í Snorra sögu. 

Myndina má sjá hér til hliðar (mynd 12). Hann lýsti því 

hvernig hann vissi hvernig Snorri leit út og sýndi með 

því talsverða þekkingu í sögu: „Sko, Snorri fæddist 1176 

eða kannski 1179 og var drepinn 1241 því Skúli jarl 

gerði uppreisn 123114. Hann var í Noregi hjá kónginum 

og það meikar ekki sens að Snorri sé svarthærður á 

þessum tíma. Hann ætti að vera gráhærður eða hvíthærður.“ Nokkurn veginn svona voru 

orð nemandans sem dregur ályktanir og túlkar myndina út frá fyrri vitneskju sinni.  

Við sjáum að túlkun þessara tveggja nemenda er ólík. Sá yngri sér strax Snorra í 

myndinni en sá eldri ekki. Hann hafði aðra og ólíka mynd af Snorra í huga sem passaði 

ekki við myndina í Sögueyjunni. Sá yngri virtist einnig fær um að túlka myndina og tengdi 

þá við textann sem við getum sagt að hafi bætt við merkingu hennar eins og t.d. Barthes 

nefnir merkingarauka í umfjöllun sinni um Retórík myndarinnar (2005). En sá eldri lét 

fyrri þekkingu sína „trufla“ túlkun sína á því sem fyrir augu bar. Hann var ófær um að 

aðskilja myndina og textann annarri vitneskju um sama efni. Það kom fram að hinn 

gráhærði, vitri Snorri sem Sigrún Eldjárn leiðir okkur fyrir sjónir á síðum Snorra sögu var 
                                                        
14 Hér fer nemandinn „rangt“ með ártal en samkvæmt Sögueyjunni var það 1239 (bls. 60) en samkvæmt 
Snorra sögu 1238 (bls. 54).  

Mynd 12. Út vil ek. Snorri Sigrúnar 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sú mynd sem hafði greypst í huga nemandans og sá þungbrýni og dökki Snorri sem Þórey 

Mjallhvít dregur upp passaði ekki við þá mynd, jafnvel þó að textinn segði til um eða gæfi 

sterkar vísbendingar þar um.  

Í rannsóknum á virkni mynda í námsbókum hafa sumir komst að þeirri niðurstöðu að 

myndir geti hamlað eða truflað nám (Downey, 1980, Brubaker o.fl., 2004). Niðurstöður 

þeirra benda þó til þess að misskilningur í túlkun mynda sé nær alltaf tengdur því að 

nemendur sleppi því að lesa textann og reiði sig á myndirnar einar. Hér sjáum við 

nemanda sem þrátt fyrir að hafa lesið textann, og „hefði mátt vera ljóst“ af hverjum 

myndin var, sá ekki Snorra í henni vegna þess að hún gekk gegn myndinni af Snorra í 

huga hans. Merking myndarinnar er óstöðug og táknin sem myndin geymir opin 

samkvæmt kenningum Peirce um tákn, táknmið og túlkun (Kress 2010). Þá mætti segja að 

táknmyndin, myndin sjálf, feli í sér óskýrt táknmið, sem er Snorri Sturluson. Táknmiðið 

verður síðan enn óskýrara vegna persónulegrar túlkunar þess sem sér (Barthes, 2005). Það 

kom einnig fram í annarri af þessum rannsóknum sem vísað er til að misskilningur og 

rangtúlkanir nemenda á myndum minnkuðu með auknum aldri og þroska (Brubaker o.fl., 

2004). Ef við leyfum okkur að yfirfæra þessar niðurstöður á túlkun þessara tveggja 

grunnskólanemenda snerist það við. Eldri nemandinn bjó yfir meiri þekkingu sem virtist 

hamla honum í að lesa merkingu myndarinnar eins og við ætlum að hún sé, en sá yngri las 

myndina ótruflaður af fyrri vitneskju um efni hennar. Ég tel þó að þessi „misskilningur“ 

sé ekki endilega slæmur. Hann gæti verið tækifæri til þess að ræða efni myndarinnar og 

inntak hennar.  

Höfundar greinarinnar sem lýsir rannsókninni sem nefnd var hér á undan, Doug 

Brubaker, Etta Miller og Janet Kelly Watkins, öll kennslufræðingar við ýmsa háskóla í 

Texas í Bandaríkjunum, leggja til í niðurstöðum sínum nokkur atriði til að fyrirbyggja 

misskilning í túlkun mynda. Eitt af þeim er að þau telja nauðsynlegt að kennarar gefi sér 

tíma til að ræða merkingu mynda við nemendur sína (2004, bls. 36). Þetta kom einnig 

fram í viðtölum við nokkra myndhöfunda, að þeir teldu umræður í kennslustundum um 

myndefni mikilvægar. Einn sagði meðal annars: 

 

Af hverju eru konurnar alltaf inni? Af hverju eru karlarnir úti um alla bæi, sko? 
[...] Karlinn er alltaf að skreppa eitthvað hingað og þangað og konurnar eru 
heima að vinna, hann fer í kaupstaðarferð og kaupstaðalykt, hvað er nú það? ... 
Þetta gefur tilefni til að ræða hlutina og hvort þeir eru eins í dag og svona. En 
það er bara hlutverk kennarans finnst mér, sko, þegar maður er að kenna sögu. 
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Í viðtali við þann grunnskólanema sem eldri var og átti erfitt með að sjá Snorra í mynd 

kom fram talsverð þekking hans á efninu. Þegar hann hafði ekkert meira um myndina að 

segja var honum bent á konuna sem stendur að baki Snorra á myndinni. Hann horfði 

athugull á myndina og sagði: „Ég sá þessa konu ekki. Er þetta Herdís? Eða þessi 

svarthærða, hin konan hans, mamma Órækju? Hver var hún?“ Svo bætti hann við: „Ég 

man það ekki en þegar ég hugsa um að þetta sé hún þá er myndin á vitlausum stað, þá 

gætu þau verið að kveðja hann á leið til Noregs, þá meikar þetta aðeins meiri sens en ekki 

mikið.“ Þarna er myndin orðin eins konar grundvöllur fyrir umræður og hugleiðingar um 

söguna. Nafnlausa konan vekur spurningar og fær nemandann til þess að hugsa.  

Nú veit ég ekki nákvæmlega hver tilgangur myndhöfundar var með að teikna konu að 

baki Snorra í þessari mynd. Freistandi er að benda á hana sem eina af þeim nafnlausu 

konum sem myndhöfundar sögðust „troða“ inn í námsbækurnar óbeðnir. Viðhorf þeirra til 

kynjahalla var afgerandi og þeir vildu allir leiðrétta hann eftir bestu getu eftir sínu höfði. 

Ætla má af þeim ummælum sem fram komu í viðtölunum að margar af þeim konum sem 

sjást í mynd í bókunum séu af þeim meiði, gerðar af hendi myndhöfundar sem hrein 

viðbót við þá sýn á söguna sem textinn dregur upp. Þó að þær hafi ekki mælst í úttekt 

Jafnréttisstofu eru þær þarna samt og hafa áhrif. 

 

Niðurlag 

Hver eru þá viðhorf myndhöfunda til námsefnisgerðar og hvaða áhrif hafa þau á 

námsefnið? Þetta var spurningin sem lagt var upp með. Hér hafa aðeins verið skoðaðir 

sérstaklega tveir þættir í viðhorfum myndhöfunda til námsefnisgerðarinnar. Þessir tveir 

þættir voru einna fyrirferðarmestir viðtölunum og einnig þeir sem komu hvað sterkast 

fram hjá öllum þegar niðurstöður viðtalanna voru bornar saman. Því hafa þeir verið 

dregnir fram sem þau viðhorf sem mest hafa áhrif á námsefnið að mínu mati. 

Við höfum séð hvernig myndhöfundar upplifa tímaskort keyrðan áfram af  

fjárhagslegum þáttum sem fær þá til leggja ekki þá vinnu í myndskreytingarnar sem þyrfti 

til þess að skila fleiri myndum sem búa yfir merkingarauka og um leið hugsanlega þyngra 

þekkingarfræðilegu vægi. Greining á myndefni bókanna styður þá niðurstöðu, slíkar 

myndir eru sjaldgæfasta myndgerðin. 

Við höfum séð hvernig myndhöfundar sjá hallað á hlut kvenna í námsbókunum og 

hvernig þeir reyna að bæta úr því með því að teikna konur í söguna hvenær sem þeir geta. 

Þessar konur voru ekki taldar með í úttekt Jafnréttisstofu en búa engu að síður í 
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myndskreytingunum. Áhrif þess á nemendur mætti meta með ítarlegri rannsókn en ljóst er 

þó að tilvist þeirra býður upp á umræður og gagnrýna hugsun í kennslustofunni. Því eins 

og einn myndhöfundurinn komst að orði þegar hann ræddi notkun myndefnis í kennslu: 

 

Sérstaklega eftir að ég fór að kenna frekar en þegar ég var að læra, þá sér 
maður hvað þetta er mikilvægt, þegar maður fer að kenna krökkunum. 

 

Með greiningu myndefnis í bókunum var gerð tilraun til þess að flokka myndir eftir gerð. 

Annað myndefni en myndskreytingar var tekið svolítið út fyrir sviga því megináherslan 

var á myndskreytingarnar. Það þýðir ekki að það þjóni ekki hlutverki í námsbókunum. 

Það væri verðugt rannsóknarefni að skoða nánar þetta efni og sér í lagi ljósmyndir. Ein af 

þeim fjölmörgu spurningum sem vöknuðu við greiningu myndefnisins var hvort einhver 

samsvörun væri milli myndgerða eða myndflokka og grunnstefna í kennslu, 

uppfræðslustefnu og innsæisstefnu. Þar liggur einnig áhugavert rannsóknarefni. Einnig má 

benda á að lítið er vitað um viðhorf kennara til myndefnis í námsbókum. Síðast en ekki 

síst er skilningur nemendanna sjálfra á myndunum verðugt rannsóknarefni. Hvað finnst 

börnunum, hvernig lesa þau myndir og skiptir það einhverju máli? 

Ef horft er til námsbóka í sögu sérstaklega er það mín skoðun að myndgerving 

fortíðarinnar hjálpi okkur að skilja hana betur. Einstakar myndir eru byggðar á fjölda 

tákna. Þessi tákn lesum við og túlkum og myndum merkingu í huga okkar. Í þessari 

samsetningu býr frásögn, jafnvel í einföldustu mynd býr frásögnin, og í henni býr 

fagurfræði og sammannlegur skilningur sem við tengjum við. Þessi sama tenging er 

forsenda náms og skilnings í hugmyndum heimspekinga og menntafrömuða eins og 

Meads og Deweys (Gestur Guðmundsson, 2008). Við heillumst af hinu fagurfræðilega 

vegna þess að það örvar okkur, hvetur okkur til að skoða, rannsaka og læra (Eisner, 2005). 

Myndlestur krefst einnig ímyndunarafls og ímyndunaraflið er stór þáttur í hugsun 

mannsins og nauðsynlegt skilningi hans. Þórarinn Eldjárn, rithöfundur og jafnframt 

höfundur Snorra sögu sem kemur við sögu í rannsókninni, telur mörk sagnfræði og 

skáldskapar oft mjög óljós (Þórarinn Eldjárn, 2007). Breski heimspekingurinn Robin 

George Collingwood segir einnig að ekki séu skýr mörk milli skáldskapar og sagnfræði 

og að mynd sú sem sagnfræðin dragi upp af fortíðinni sé ekki aðeins að hluta heldur að 

öllu leyti ímynduð. Maðurinn verði að nota ímyndunaraflið til að endurbyggja fortíðina í 

huganum og skilja hana, byggja og endurbyggja myndir, hugtök og hugmyndir. Þetta þarf 

ekkert að hafa með raunveruleika eða skáldskap að gera en þrátt fyrir það þarf ímyndunin 
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ekki að vera óraunveruleg eða óraunsæ (Collingwood, 1961). Hefur verið bent á notagildi 

slíkrar nálgunar í kennslu og hvernig hún fellur að hugmyndum um kennslu í anda 

félagslegrar hugsmíðahyggju (Lemisko, 2004). 

Samkvæmt hugmyndum heimspekingsins og fagurfræðingsins Walters Benjamin 

verður sagan aldrei skilin með rökhyggjunni einni saman, hvað þá tæknilegri rökvísi. Til 

þess á hún of flókið og margslungið samband við fortíðina. Hún samanstendur af minni 

og minningum, ritaðri og munnlegri geymd, hinu óræða og torræða og einnig hinu 

forsögulega og gleymda. En hið gleymda er aldrei að fullu horfið okkur mönnunum, 

heldur dvelur í því sem hann kallar eins konar dulvitund sögunnar. Þessi dulvitund býr 

ekki aðeins í táknum og mannanna verkum heldur einnig í náttúrunni. Ný tjáning eða 

vitneskja um hið gleymda er ekki aðeins hlutverk sagn- og fornleifafræði heldur stöðugur 

möguleiki í samskiptum okkar við sögu og samtíð (Benjamin, 2008). 
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Lokaorð 
 
Segja má að megintilgangur ritgerðarinnar hafi verið að varpa einhverju ljósi á notkun 

myndefnis í námsbókum í sögu og um leið á þátt myndhöfunda í námsefnisgerð. Það vill 

brenna við að í umfjöllun um námsefni sé oft einblínt á texta bókanna en horft fram hjá 

myndefni. Ég tíni til tvö dæmi máli mínu til stuðnings. Í grein Braga Guðmundssonar um 

Nýjar Íslandssögur fyrir miðstig grunnskóla (2010) fjallar Bragi ítarlega um tvær 

námsbækur, Frá Róm til Þingvalla og Sögueyjuna 870–1520. Hann minnist ekki einu orði 

á myndefni bókanna. Í rannsókn Námsgagnastofnunar á stöðu námsbóka sinna gagnvart 

sex grunnáttum nýrrar menntastefnu er farið vítt og breitt yfir fjölda námsbóka í hinum 

ýmsu námsgreinum. Þó að ótrúlegt megi virðast er ekki minnst einu orði á myndefni 

bókanna. Að auki má benda á það að í ritröð menntamálaráðuneytisins um grunnþætti 

menntunar kemur orðið myndlæsi nákvæmlega einu sinni fyrir í heftinu um Læsi (2012). 

Árið 1993 skrifaði Norðmaðurinn Egil Børre Johnsen um notkun myndefnis í 

námsbókum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að hjá skólayfirvöldum og kennurum ríkti 

neikvætt viðhorf til notkunar myndefnis í kennslu. Hann segir að afleiðingin sé „blindur 

skóli fyrir sjáandi“ (1993, bls. 223–224). Af þessum dæmum hér að framan mætti halda 

að slík væri staðan hér á Íslandi í dag; að við hefðum blindan skóla fyrir sjáandi. 

Myndirnar eru eins og ósýnilegar. Það er einlæg von mín að þessi ritgerð hjálpi 

einhverjum til að sjá. 

Þá kem ég aftur að barninu sem sat í stofu ömmu sinnar fyrir ekki svo löngu og átti 

samtal við fortíðina gegnum myndskreytingar sögubókanna. Hvað var það sem hafði 

svona sterk áhrif á barnið og hvernig? Komst það í samband við dulvitund sögunnar eins 

og Walter Benjamin skilur hana? Var það sammannlegur skilningur fagurfræðinnar sem 

bjó í myndmáli bókanna og gaf ímyndunaraflinu byr undir báða vængi? Eða tókst 

listamönnunum sem drógu upp myndirnar sem auga barnsins nam einfaldlega að vekja 

með því tilfinningalega upplifun? Ég hef ekki einfalt svar við því. En ég trúi því að 

myndir framkalli sterkari tilfinningu fyrir sögunni en hægt er að koma til skila með 

textanum einum saman. 
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Tölvupóstur til viðmælenda 
 

[...] 

 

Ég sendi þér þennan póst til að fylgja eftir símtali sem við áttum á [...]. Ég vildi fá að taka 

við þig viðtal sem hluta af rannsókn minni á myndmáli í kennslubókum í sagnfræði í 

íslenskum grunnskólum. Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni mínu við 

Listkennsludeild Listaháskóla Íslands undir leiðsögn Ásthildar Bjargar Jónsdóttur, lektors 

við sama skóla, og Þorsteins Helgasonar, dósents við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Viðtalið sem ég sækist eftir fellur undir þann hluta rannsóknarinnar sem snýr að 

reynslu og viðhorfum listamanna, sem hafa myndskreytt námsefni í sagnfræði sem notað 

er í dag í kennslu og námi í grunnskólum á Íslandi. Þetta hefur ekki verið skoðað áður og 

er von mín að niðurstöðurnar muni efla þekkingu á sviði námsgagnagerðar hérlendis. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við úrvinnslu allra gagna og farið að lögum og reglum 

varðandi vísindarannsóknir á Íslandi. Kjósir þú að taka þátt í rannsókninni er þér engu að 

síður heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem er án allra eftirmála. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar mun ég reyna að svara þeim eftir fremsta megni. Ég 

mun fljótlega hafa samband símleiðis og ákveða framkvæmd viðtalsins í samráði við þig.  

 

Með kveðju og von um þátttöku, 

Ingólfur Örn Björgvinsson 

Sími [...] 

Netfang [...] 


