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Ágrip 

Þessi greinagerð og meðfylgjandi myndabók án texta er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri  2015. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á 

námsgildi myndabóka án texta og skapa myndabók sem endurspeglar reynsluheim barna á 

Íslandi. Margar myndabækur á Íslandi eru af erlendum uppruna og tengjast því ekki daglegu 

lífi og umhverfi íslenskra barna en skilningur á því sem við lesum  byggist á reynslu og 

þekkingu.  

Greinagerðin fjallar um áhrif myndabóka á þróun læsis og málþroska barna og um 

námsgildi myndabóka án texta í skólastarfi í íslenskum leik- og grunnskólum. Góður 

málþroski og góð færni í lestri og ritun eru undirstaða náms og því eru málörvun og læsisríkt 

umhverfi mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og fyrstu árin í grunnskóla. Kennsluhugmyndir 

byggðar á erlendum rannsóknum og reynslu erlendra kennara veita innsýn í fjölbreytta 

notkunarmöguleika myndabóka án texta í leik- og grunnskóla til að efla málþroska og læsi.   

 

 

Abstract 

This paper and the accompanying textless picture book are the final project towards a B.Ed. 

degree at the Faculty of Education at the University of Akureyri in spring 2015. The purpose 

of this project is to point out the educational value of textless picturebooks and create a 

book that tells a story which children in Iceland can relate to because when reading books 

the process of meaning making is build on our previous experiences and knowledge. Many 

picturebooks available in Iceland are coming from abroad and therefore the stories are not 

part of the lives and surroundings of Icelandic children.  

The Paper discusses the impact of picture books on children´s literacy development 

and story-telling and the educational value of textless picture books in kindergartens and 

elementary schools in Iceland. Successful language development and reading skills are the 

foundation for all learning and therefore children should be exposed to a literacy rich 

environment and activities that support language development. Teaching ideas based on 

foreign research and experiences of teachers show the possibilities of how to support 

literacy in the kindergarten and elementary school classroom through the use of textless 

picture books. 
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1. Inngangur 

Myndabækur án texta hafa notið mikilla vinsælda víða á heimilum og í leik- og 

grunnskólastarfi erlendis og foreldrar og kennarar hafa aðgang að fjölbreyttu úrvali slíkra 

bóka. Stór hluti myndabóka handa börnum á Íslandi kemur upphaflega frá öðrum löndum og 

tengist því ekki daglegu lífi, áhugamálum og náttúrulegu umhverfi íslenskra barna.  

Verkefnið er tvíþætt, annarsvegar myndabók án texta sem byggist á reynsluheimi 

íslenskra barna í fjölbreyttu nútímasamfélagi og hinsvegar fræðilegur hluti um myndabækur, 

hlutverk þeirra í skólastarfi og útskýringar á meðfylgjandi bók. Í fræðilega hluta verkefnis er 

skilgreining á myndabókum án texta; kynning á tveimur þekktum erlendum listamönnum og 

teiknurum og vinnu þeirra; umfjöllun um læsi með tilliti til Aðalnámskrár leik- og grunnskóla; 

málþroska barna; notkun myndabóka án texta í skólastarfi og að lokum skýringar á bókinni 

minni. 

Bækurnar bjóða upp á fjölbreytta möguleika til náms og skemmtunar í skólastofum 

eða heima með fjölskyldum og öll börn geta lesið þær óháð þekkingu á stöfum og ritmáli. 

Lestur slíkrar bóka krefst þess af lesandanum að hann taki virkan þátt í sköpunarferlinu og 

með því að nýta eigin reynslu, þekkingu og áhugamál til að skapa nýja sögu þar sem ekkert 

orð er rangt og allir möguleikar eru opnir. Lestur slíkra bóka ætti því að vera alltaf 

árangursríkur og ánægjulegur jafnvel fyrir börn með lestrarörðugleika, annað móðurmál eða 

fyrir þá sem forðast bækur. 

Bókina má nýta í leik- og grunnskóla á fjölbreyttan hátt til að efla málþroska barna og 

vekja áhuga þeirra á bókmenntum. Þegar börn þurfa ekki að glíma við stafi og ritmál verður 

lesturinn ánægjulegur og árangursríkur óháð því hvar þau eru stödd í lestrarnámi. 

Þó að myndabækur án texta innihaldi ekkert eða mjög lítið af ritmáli er yfirleitt talað 

um lestur myndabóka í greinum og rannsóknum um slíkar bókmenntir. Sú regla gildir einnig í 

þessu verkefni og er átt við myndabækur án texta og lestur myndmáls í allri umfjöllun um 

bækur og lestur nema annað sé tekið fram. 
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2. Læsi 

Þróun læsis hjá börnum hefst fyrir fæðingu þegar barnið er farið að greina hljóð í móðurkviði 

og er ævilangt ferli. Hún er undirstaða lestrarnáms og krefst þess að barnið kynnist 

fjölbreyttum reynsluheimi, taki þátt í fjölbreyttri málörvun og öðlist skilning á uppbyggingu 

texta og bóka og læri þannig hvernig ritmálið virkar. Ferlið hefst með því að þau nái tökum á 

töluðu máli þar sem þau fara í gegnum ákveðin stig. Foreldrar bera ábyrgð á að skapa 

börnunum málhvetjandi umhverfi en þegar börnin byrja í leikskóla tekur starfsfólk 

leikskólans þátt í ferlinu og getur unnið markvisst í málörvun, bætt upp þar sem vantar og 

unnið að því að minnka bil á milli barna sem skapast þegar þau búa við mismunandi 

aðstæður (Cecil, 2011,).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunn- og leikskóla er læsi einn af sex grunnþáttum 

menntunar sem eiga að fléttast í allt skólastarf í leik- og grunnskólum á Íslandi. Í 

Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um læsi sem félagslegt fyrirbæri þar sem málnotkun og 

merking orða stjórnast af samfélaginu sem við erum hluti af. Í læsi felst sú færni að geta 

skráð hugsun í bókstöfum sem eru táknkerfið okkar og að geta lesið og skilið prentaðan 

texta. Félagslegur bakgrunnur og reynsla okkar hefur áhrif á hvernig við skiljum og túlkum 

textann sem við lesum. Tæknin sem er orðin hluti af daglegu lífi okkar krefst þess að við 

verðum læs á hina ýmsu miðla og þarf skólastarfið að taka tillit til þess. Hugtakið læsi felur í 

sér getu nemenda til að umskrifa heiminn og skapa merkingu byggða á skapandi hugsun og 

persónulegri reynslu hvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18 

– 19). Í þemaheftinu Læsi úr ritröð um grunnþætti menntunnar eru kynntar nýjar hugmyndir 

um námsumhverfi barna þar sem námið er nemendamiðað, byggist á samvinnu, samskiptum 

og virkni nemenda og fjölbreytum verkefnum og leiðum til náms (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 

9). 

 Viðhorf til læsis byggjast á því hverskonar merking við leggjum í hugtakið. Ef við 

kjósum að líta á læsi sem ferli merkingarsköpunar sem krefst ýmissar úrræða og verkfæra af 

lesendum, höfundum og í samskiptum við aðra frekar en flokka einstaklinga eftir 

lestrarkunnáttu í flokki læsra eða ólæsra (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 15) er augljóst að 

myndbækur án texta eru öflugt tæki til náms áður en formleg lestrar- og ritunarkennsla 

hefst.  
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Myndir spilar mikilvægt hlutverk í okkar menningu og eru áberandi í okkar daglegu 

umhverfi. Hæfileiki til að geta lesið í myndir gefur okkur forskot í lífi og starfi og er jafnvel 

lífsnauðsynlegur ef við hugsum t.d. um táknkerfi umferðamerkja. Ung börn geta lesið myndir 

mánuði áður en þau nota tungumálið og nokkrum árum áður en þau hafa öðlast færni í 

notkun ritmáls. Góð færni í að lesa myndir þurfa þau að læra á sama hátt og þau læra að 

þekkja og lesa orðin og merkingu þeirra til að geta orðið virkir þátttakendur í samfélagi þar 

sem hlutverk mynda og sjónræna táknkerfa fer stöðugt vaxandi („What is visual“, e.d.).  

Myndlæsi er hæfileikinn til að umskrá og túlka sjónræn skilaboð og til að geta sett 

þessi skilaboð síðan í orð eða texta og miðlað þeim áfram í samskiptum við aðra (Metros, 

2008, bls. 103). Þeir sem hafa fjallað um myndlæsi eru sammála um að hún nái yfir allar 

námsgreinar og að börn þurfi kennslu og þjálfun til að lesa myndmál og hjálpa þeim að þróa 

þessa færni (Avgerinou og Pettersson, 2011). Að læra um myndlist hjálpar börnum að þróa 

góð færni í lestri myndmáls (Pantaleo, 2014). Myndabækur án texta miðla sögu eingöngu í 

gegnum myndir og efla þannig myndlæsi barna. Börnin þurfa ekki einungis að sjá það sem er 

á myndunum heldur þurfa þau líka að bregðast við eiginleikum mynda og taka eftir 

smáatriðum sem fara oft fram hjá fullorðnum (Avery, 1996). 

 

3. Frásagnir og sögubygging barna 

Allar sögur hafa ákveðna formgerð sem er grundvöllur þess hvernig sögumaðurinn miðlar 

þeim til hlustenda eða lesenda (Pantaleo og Sipe, 2012). Þegar við skoðum munnlega eða 

ritaða frásögn þurfum við að taka tillit til sögulegs, menningarlegs og félagslegs bakgrunns 

frásagnarinnar auk getu og færni nemenda til að skilja hana og skapa sína eigin sögu (Prince, 

2003, bls. 61). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa enga reynslu af frásögnum, hafa til 

dæmis ekki fengið að hlusta á sögur, standa sig ver í námi (Wells, 1986). En börn sem hlusta 

reglulega á sögur venjast ákveðnum söguhefðum og frásagnarstíl. Reynsla barna af sögum og 

bókum hefur áhrif á venjur og málfar í sögugerð. Ef þau venjast því að hlusta á eða búa til 

sögur eða skoða bækur við ákveðnar aðstæður eða á ákveðnum stað sækja þau alltaf í svipað 

umhverfi ef þau fá tækifæri til þess (Arif og Hashim, 2008). Börn með ólíkan menningarlegan 

bakgrunn alast upp við ólíkar sagnahefðir og má greina ólíka sögubyggingu í frásögnum 

þessara barna (McCabe, 1997, bls. 456).  
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Söguhefð okkar byggist á því að saga hafi upphaf, miðju og enda og við eigum það til 

að líta á sögubyggingu sem fylgir ekki þessari uppskrift sem ruglandi og ranga. Það er 

mikilvægt að hafa í huga að börn hafa ólíka reynslu af sögum og því þarf að kynna, virða og 

vinna með ólíkar söguhefðir og sögubyggingu í skólastofunni. Sögur sem fylgja ekki 

hefðbundnum venjum í formgerð frásagnar efla umburðarlyndi barna gagnvart ólíkum 

sjónarhornum, hvetja til gagnrýnnar hugsunar  og ígrundun og ýta undir aukna virðingu 

þeirra gagnvart fjölbreytileikanum í samfélaginu sem þau búa í. (Pantaleo og Sipe, 2012). 

Þessi umfjöllun um sögur og sögubyggingu eiga einnig við um myndabækur og hvernig 

myndirnar miðla sögu til lesenda. Myndirnar geta sýnt ákveðin atriði út frá mörgum 

sjónarhornum. Síðan er það hlutverk lesandans að nýta sína eigin reynslu til að skapa 

merkingu og túlka atburði sögunar.  

Sögugerð felur í sér umskráning talaðs máls í ritað mál og hjálpar börnum að átta sig á  

tilgangi ritmáls, uppbygging texta og setninga og skipuleggja eigin hugsanir (Cecil, 2011). 

Isbell, Sobol, Lindauer og Lowrance greina frá því að bæði sögugerð og að fá að hlusta á 

sögur hefur jákvæð áhrif á þróun máls og málskilnings og því er mikilvægt að hvort tveggja sé 

hluti af leikskólastarfinu (2004). Þegar við semjum sögur höldum við okkur við ákveðið form. 

Sagan hefst með upphafsatburði, söguþráðurinn rekur viðbrögð sögupersóna við atburðinum 

og í lok sögunar er vandinn leystur og sagt frá viðbrögðum sögupersóna við því (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1989). Frásagnir barna eru byggðar á daglegu lífi, myndmáli og reynslu þeirra 

af bókum (Arif og Hashim, 2008). Frásögn byggist á þjálfun. Hún reynir á orðaforða, 

málfræðiþekkingu, setningarfræði og snýst um að búa til ræðueiningar í boðskiptatilgangi 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1989). Góður frásagnarhæfileiki eflir þróun lestrar og ritunar. Til 

að geta sagt frá, útskýrt og veitt öðrum upplýsingar sem þekkja ekki til, þarf maður að geta 

skipulagt hugsanir sínar. 

 Börnin fara í gegnum ákveðin stig háð aldri barna sem má greina þegar farið er yfir 

sögur sem þau semja við ótextaðar bækur þar sem myndirnar lýsa atburðarrásinni. Sum eru 

fyrir ofan og önnur fyrir neðan þessi viðmið og er það meðal annars háð því hvort þau fái að 

njóta þess að búa við lestrarhvetjandi umhverfi á heimilunum og í skólanum. Það er 

mikilvægt að lesið sé fyrir þau til að auka orðaforða og til að kynna þeim fyrir uppbyggingu 

og einkennum ólíkra texta, þar á meðal sögur. Frásögn reynir á orðaforða, málfræðiþekkingu, 

setningarfræði og snýst um að búa til ræðueiningar í boðskiptatilgangi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1989). Þegar lesið er fyrir börnin átta þau sig betur á söguuppbyggingu í 
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gegnum hlustun og til að efla orðaforða. Þegar lesið er fyrir börn eykst orðaforðin og þekking 

þeirra á byggingu setninga (Brandl, 2010). 

Rannsóknir á frásögn barna hafa sýnt að börn á aldrinum 4 – 8 ára eiga auðveldara 

með að segja sögu byggð á eigin reynslu, ef þau fá myndir sem lýsa ákveðinni atburðarrás til 

að styðjast við eða ef reyndari sögumaður aðstoðar þau. Sagan snýst yfirleitt um eina 

persónu á þessu stigi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2000). Við upphaf skólagöngu hafa flest 

börn tileinkað sér einföldustu og algengustu málfræðireglur og beita þeim á flest orð. Þessar 

villur benda til þess að börnin hafi áttað sig á ákveðnum reglum málfræðinnar og beita þeim 

á bæði regluleg og óregluleg orð; börnin alhæfa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1989).  

Á aldrinum 6 – 8 ára taka börnin miklum framförum í málfræði eins og athugarnir á 

þátíðarbeygingum og myndun fleirtölu hafa sýnd. Flest grunnatriði málfræðinnar tileinka 

börnin sér stig af stigi án beinnar kennslu en sumt þarf að kenna þeim í gegnum markvissa 

umfjöllun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1989).  

Þegar börn hafa náð 7 ára aldri má greina einhverskonar inngang sem er annaðhvort 

snubbóttur eða langdreginn. Þau eiga það til í að missa sig í smáatriðum, gera sér ekki alltaf 

grein fyrir hver aðalatriðin eru og söguþráðurinn er yfirleitt slitróttur (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1989).  Frásögnin er yfirleitt í þátíð og tímaröð atburða skýr en oft er óljóst til 

hverjar persónu fornöfn vísa. Hlustendur gera sér ekki grein fyrir öllum atriðum sem koma 

fram í frásögn barns án þess að fylgjast með myndunum eða ef þau þekkja ekki viðfangsefnið 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Börn á aldrinum 7 – 9 ára sýna mikla framför í notkun 

persónufornafna. Notkun tíða verður flóknari með aldrinum og þau gera greinamun á 

baksviði sögunar og atburðarrásinni.  Á meðan raðtengingar eru áberandi í sögum 5 – 7 ára 

barna minnka þær talsvert hjá 9 ára börnunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1989). 

Flest 9 ára börn kynna persónur, sögusvið, tímasetning sögunar og atburðarás. 

Söguþráður er greinilegur og atburðum er lýst vel og getur túlkun atburða verið 

tilfinningaþrungin. Þau geta sagt sögu sem skilst án myndanna. Sögur þeirra fara út fyrir það 

sem má finna í myndunum og túlkun á tilfinningum, hugarástandi sögupersóna, ásetningi 

þeirra, orsakatengslum og tímasetningum er bætt við (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1989).  

Málnotkun barns við sögugerð verður fjölbreytilegri, flóknari og nákvæmari með aldrinum. 

Aukasetningar í sögum barnanna eru bestu mælikvarði á hvar þau eru stödd í málþroska 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2000).  
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4. Myndabækur án texta 

Bækur án texta eru bækur sem segja sögu í gegnum myndir. Slíkar bækur bjóða upp á 

fjölbreytta möguleika til náms hjá ungum börnum (Jalongo, Dragich, Conrad og Zhang, 2002). 

Sögurnar eru frásögn í myndum og eru byggðar upp eins og frásögn í orðum. 

Bækur án texta eru hreinar myndabækur (Hillman, 1995) og í góðri bók segja myndirnar alla 

söguna (Lukens, 1999).  Bókaflokknum tilheyra einnig bækur með mjög litlum texta, bara 

einu orði eða örfáum merkingum, með einni setningu eða með orðum sem tákna hljóð.  

Bækur í þessum flokki fjalla um fjölbreytt viðfangsefni, eru miserfiðar (Jalongo o.fl., 2002) og 

höfða því til margra lesenda á mismunandi aldri.  Í myndabókum án texta sameinast margir 

þættir læsis og má þar nefna myndlæsi, félagslæsi og prentlæsi (Jalongo o.f., 2002). 

Það sem er einstakt við myndabækur án texta er að þær þurfa að miðla sögunni 

eingöngu í gegnum myndir. Við lestur þessara bóka þurfa lesendur að nýta sér reynslu og 

umhverfi þegar þeir lesa myndirnar (Crawford og Hade, 2000). Myndabækur veita ungum 

lesendum tækifæri til að eigna sér söguna af því þeir ráða hvernig hún þróast og endar 

(„Watercolor as a Form“, 2014). Myndirnar í bókunum þurfa að sýna söguþráð,  vera 

nákvæmar og smáatriði eru mikilvæg af því með aukinni færni í sögugerð leggja börn áherslu 

á fleiri atriði til að lýsa söguþræðinum.  Þau uppgötva ný atriði ef þau eru að endurtaka sömu 

söguna. Það má segja að stærsti kostur þessara bóka er að þær örva þróun máls og skapandi 

hugsun barna áður en börn eru orðin læs (Whalen, 1994). 

Í myndabókum má greina fjölbreytt sjónræn táknkerfi og er það hlutverk lesendans 

að nota sína eigin reynslu, viðhorf og aðstæður til að leggja merkingu í þessi tákn. Táknkerfi 

skapa ramma sem hjálpa lesandanum að túlka myndirnar og skilja söguna (Nodelman, 1998). 

Myndabækur án texta fela í sér fleiri leiðir til lesturs og fjölbreyttari túlkunarmöguleikar en 

bækur með texta (Arif og Hashim, 2008).  

Myndabækur efla þróun máls, læsis og hugsunar hjá nemendum (Pantaleo, 2012).  

Þær krefjast þess að lesandinn taki virkan þátt og fari í hlutverk aðstoðarhöfundar á meðan 

lesið er í bókinni. Myndabækur geta verið kveikja að umræðum, það er hægt að gripa til 

þeirra þegar nemendur eiga að lesa sjálfir í bókum eða þegar kennarinn les fyrir bekkinn, til 

að efla gagnrýna hugsun, og til að leiðbeina nemendum við eigin sögugerð og skrif (Martinez, 

Roser og Harmon, 2009).  
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4.1. Hlutverk mynda og áhrif listræna þátta á upplifun barna 

Notkun mynda með eða án texta til samskipta eða til að miðla skilaboðum hefur verið notað 

í margar aldir (Whalen, 1994). Við þekkjum flest gamla máltakið „Ein mynd segir meira en 

þúsund orð.“ Það sýnir okkur vel hvaða merkingu myndir geta haft og hvað það er mikilvægt 

fyrir okkur að skilja þau skilaboð sem myndir miðla til okkar. Til að skilja myndir þurfum við 

að gefa okkur tíma og taka eftir smáatriðum. Þá áttum við okkur á að stundum er ekki allt 

sem sýnist við fyrstu sýn. Við þurfum að gefa okkur tíma til að horfa, taka eftir, sjá, lýsa, 

greina og túlka það sem við sjáum á myndunum – á safni eða í daglegu umhverfi okkar („The 

Art of“, e.d.). 

Myndabækur eru listform sem móta fagurskyn barna (Sipe, 2008, bls. 131), þróun 

myndlæsis og gagnrýna hugsun. Þegar við skoðum bækurnar þurfum við að taka tillit til 

miðils og stíls sem listamaðurinn kaus að vinna með og til hönnunar á kápu (Pantaleo, 2014).   

Í greininni Exploring the Artwork in Picturebooks With Middle Years Students leggur 

Pantaleo áherslu á að rannsaka hvernig ákveðnir sjónrænir þættir myndlistar og hönnunnar 

hafa áhrif á þróun sjónrænnar merkingarsköpunar hjá nemendum. Í rannsókn Pantaleo 

greindu nemendur frá sjónrænum þáttum myndlistar og hönnunar. Svör nemenda sýndu 

hvernig sjónarhorn lesendans hefur áhrif á upplifun hans. Þegar myndlistarmaðurinn rammar 

myndefnið skapar hann ákveðið sjónarhorn og getur undirstrikað ákveðin atriði í myndinni, 

ýkt eða einfaldað og stækkað eða minnkað þau til að skapa ákveðna upplifun (Pantaleo, 

2014). Það má líkja pensil eða blýant listamannsins sem málar söguna við penna rithöfundar 

sem skrifar hana í orðum. Myndbyggingin getur tengt lesandan við söguna eða sögupersónur 

eða búið til bil á milli. Svör nemenda í rannsókninni sýndu hvernig sjónarhornið hafði áhrif á 

tengslin við myndinar og túlkun og tilfinningar sem þeir upplifðu þegar þeir skoðuðu 

myndirnar. Nemendur voru einnig meðvitaðir um hvernig litir í myndum sköpuðu fjarvídd og 

höfðu þannig áhrif á myndbyggingu og sjónarhorn lesanda (Pantaleo, 2014). Skilningur barna 

á sögum verður dýpri ef þau fá tækifæri til að skoða atburðarásina frá mismunandi 

sjónarhornum sögupersónanna í sömu sögunni (Crawford og Hade, 2000). 

Nemendurnir tóku þátt í ýmsum verkefnum til að auka þekkingu þeirra á myndlist og 

verkfærum listamanns til að miðla mismunandi myndræn skilaboð og voru hvattir til að 

ígrunda áform listamanns þegar þeir skoða myndir. Svör nemenda sýna færni í gagnrýnni 

hugsun sem felur í sér túlkun, merkingarsköpun, rökhugsun, greiningu og mati. Nemendur 
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skilja og kunna að meta hvernig myndlistarmaðurinn skapar merkingarbæra frásögn í formi 

mynda (Pantaleo, 2014). 

Pantaleo greinir frá því að börn á aldrinum 4 – 11 ára eru fær um að lesa í litina, 

ramma, líkamstjáning, hönnun á kápu, sjónrænar myndlíkingar og sjónræna brandara í 

bókunum og viðbrögð nemenda við myndum í myndabókum í mismunandi rannsóknum sýna 

gott innsæi barna. Þekking barna á myndlist í myndabókum hefur áhrif á þróun myndlæsis, 

fagurskyn nemenda og gagnrýna hugsun. Lesendur á öllum aldri ættu að fá tækifæri til að 

skoða og túlka myndir í myndabókum (Pantaleo, 2014). Mikilvægt er að kennarar líti á 

myndlist sem verkfæri og leyfi börnunum að búa til sínar eigin myndabækur til að efla  

skilning læsi og ritun í gegnum sjónræna upplifun og skapandi vinnu. Slík vinna ýtir undir 

áhuga barna til að skoða myndir og hjálpar þeim að átta sig á því að myndlist hefur tilgang og 

merkingu („Watercolor as a form“, 2014).  

Rannsókn Pantaleo sýnir vel hvernig myndirnar hafa áhrif á upplifun barna og upplýsa 

okkur um færni þeirra til að greina myndirnar. Ef listamaðurinn og teiknarinn vill ná fram 

ákveðinni stemningu eða staðsetja lesandann á ákveðnum stöðum í frásögninni þarf að hann 

að vera meðvitaðir um áhrif myndbyggingar, liti, fjarvídd og mismunandi sjónarhorn og geta 

nýtt sér þessa þætti markvisst.  

 

4.2. Myndabækur Mitsumasa Anno 

Misumasa Anno fæddist árið 1926 í Japan. Hann ólst upp í litlu samfélagi í afskekktum dal. 

Löngun hans til að kanna heiminn á bak við fjöllin sem umkringdu þennan dal vakandi 

snemma og hún spilar mikilvægt hlutverk í bókum hans (Japanese Board on Books for Young 

People [Jbby], e.d.). Hann starfaði sem stærðfræðikennari í grunnskóla í tíu ár en sneri sér 

síðan að gerð myndabóka. Í bókum hans má greina áhuga hans á stærðfræði og leiðum 

barna til náms og eiga bækur hans það sameiginlegt að þjálfa hugann í gegnum 

stærðfræðilegar hugmyndir en einnig án þeirra („Featured Author and“, e.d.)  

Anno er þekktur fyrir nákvæmar vel unnar teikningar sem endurspegla ástríðu hans 

fyrir ferðalögum og framandi menningu. Á myndum sínum leikur hann sér með mismunandi 

sjónarhorn, fjarvídd og rökvísi til að skapa sjónræna upplifun hjá lesendum. Sumar bækur 

hans kenna hugmyndir um tölustafi og stafrófið og fyrsta bókin í bókaröðinni Journey er 

afrakstur ferðalags um Skandinavíu, Þýskalands og Englands (Jbby, e.d.).  
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Mynd 1: Mynd úr bókinni Anno’s Journey eftir Mitsumasa Anno 

 

Bækur hans efla málþroska og málnotkun barna. Talna- og stafrófsbækurnar kynna 

börnum fyrir ákveðnum táknkerfum og þau læra ekki einungis tölur eða stafi heldur hjálpa 

bækurnar þeim að átta sig á tilgangi og merkingu í gegnum sjónrænar þrautir og leiki. Börn fá 

að afla sér þekkingar á eigin spýtur án tilsagnar og beinnar kennslu (Marcus, 1984).  

Myndirnar í bókunum eru litríkar og íhugul sjónræn frásögn og er það hlutverk 

lesanda að skapa sínar eigin sögur (Jbby, e.d.). Þeir leyfa lesanda að láta ímyndunaraflið fara 

á flug. Lesandinn verður að notast við eigin skilning, ímyndun og orð og hvernig sagan endar 

fer eftir túlkun hans. Anno býr yfir mikilli þekkingu á andlegum og vitsmunalegum þroska 

barna og sjónrænni upplifun þeirra og því ná bækur hans til ólíkra lesenda á ólíkum stigum 

vitsmunalegs þroska (Marcus, 1984). Með myndabókunum sínum vill Anno miðla algild 

skilaboð sem ná til allra (Jbby, e.d.).   
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4.3. Myndabækur Mercer Mayer 

Mercer Mayer fæddist árið 1943 í Little Rock í Arkansasfylki. Hugmyndin að því að teikna 

barnabækur kviknaði þegar hann var í listaháskóla. Hann hafði alltaf haft gaman af því að 

teikna en fyrstu teikningar hans voru ekki vinsælar. Hann reyndi að nálgast viðfangsefnin á 

annan hátt og byrjaði upp á nýtt. Myndefnið voru æskuminningar og ímyndaðar verur sem 

vöktu áhuga hjá útgefanda og hann fékk að myndskreyta nokkrar barnabækur. 

Fyrsta bók Mayers er myndabók án texta, A Boy, a Dog, and a Frog. Bókin sem  segir 

sögu í gegnum teikningar, náði miklum vinsældum og eftir útgáfu hennar var hann nefndur 

einn af frumkvöðlum í gerð myndabóka án texta. Mayer hefur gefið út fjölda bóka, sumar 

sjálfstæðar, aðrar tilheyra froskaseríunni (The Authors and…, e.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Teikning úr bókinni Frog, where are you? eftir Mercer Mayer 

 

Samkvæmt Mayer fjalla bækur hans um það sem hann upplifði sem barn en einnig 

um upplifun hans í dag sem stórt barn og börn hans og barnabörn. Þau minna hann á hvernig 

það er að vera barn (Scholastic, e.d.). Myndirnar og sögurnar sem þær segja eru fyndnar og 

sýna vingjarnleg skrímsli, uppfinningasama og hugmyndaríka krakka og ónærgætna fullorðna 
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(The Authors and…, e.d.). Sögur hans lýsa atburðum frá sjónarhorni barna og eru teiknaðar 

eða skrifaðar fyrir ungir lesendur. Þær fjallar um félagsleg vandamál eins og afbrýðisemi 

gagnvart nýju systkini, að eignast nýja vini, eða áhyggjur vegna tannlæknaheimsókna og 

skrímsla í skápnum (Mercer Mayer: Author…, e.d.). Í gegnum sögurnar læra börnin að takast 

á við ótta og vandamál sem leysast í lokin (The Authors and…, e.d.).  

Þegar Mayer vinnur að myndabók byrjar hann á því að teikna sögurnar. Ef einhver 

texti á að fylgja kemur hann síðar. Ráð hans til þeirra sem ætla að teikna, myndskreyta eða 

skrifa sínar eigin bækur er að gefast aldrei upp. Sjálfur hlustaði hann ekki á raddir þeirra sem 

ráðlögðu hónum að hætta eftir fyrstu tilraunir og í dag hefur hann gefið út um 300 bækur 

(Kidlit411, e.d.).  

 

5. Hlutverk myndabóka án texta í fjölbreyttu skólastarfi 

Lestur myndabókar er sjónræn upplifun og nýjar sögur eða söguþræðir verða til í hvert skipti 

sem barn tekur upp bókina aftur. Þegar börnin fá að ráða verður alltaf til eitthvað nýtt 

(„Watercolor as a Form“, 2014). Myndabækur án texta eru verðmætar í öllu skólastarfi af því 

þær eru uppspretta endalausra möguleika í skapandi skrifum og túlkun nemenda (Cassady, 

1998). Þegar lestur bóka án texta er skoðaður fáum við innsýn í skilning barna á verkefnum 

tengd læsi og leiðir þeirra til merkingarsköpunar þegar þau skoða texta. Myndabækurnar 

gera börnum mögulegt að þróa eigin sögur byggðar á því hvernig þau skilja heiminn í 

kringum sig. Þetta frelsi til sköpunar vekur áhuga barna og hvetur þau áfram (Arif og Hashim, 

2008). Ráð myndlistarmannsins og teiknara Jerry Pinkney til ungra listamanna og teiknara er 

að sækja innblásturinn í lífið og teikna það sem fyrir augum ber til að rækta hæfileikana og 

samræma það sem maður sér í huganum með því sem maður kemur á blað („Watercolor as 

a Form“, 2014).  

Rannsóknir á myndabókum án texta og myndabókum með texta hafa sýnt að börn 

nota sömu aðferð til að lesa sjónræna texta án orða og texta sem samanstendur af orðum og 

myndum (Crawford og Hade, 2000). Stærsti kostur bókanna er að börn upplifa lesturinn sem 

sem jákvæðan og árangursríkan af því ekkert orð er rangt (Cassady, 1998). Það má gera ráð 

fyrir að jákvæð upplifun á lestri stuðlar að jákvæðu viðhorfi gagnvart bókum í framtíðinni. 

Áhugi barna á lestri er undirstaða alls náms og þess vegna er jákvæð upplifun á lestri og 

bókum í gegnum myndabækur án texta mikilvægur þáttur leik- og grunnskólastarfs. 
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 Myndabækur má nota á fjölbreyttan hátt til að vekja áhuga barna á náminu, efla læsi, 

meta árangur kennslunnar og bæta samvinnu kennara og foreldra (Jalongo o.fl., 2002). Þær 

ýta undir sköpunargleði, aukin orðaforða og þróun máls hjá lesendum á öllum aldri og á 

ólíkum stigum vitsmunalegs þroska. Með réttri notkun hafa bækurnar jákvæð áhrif á 

frammistöðu barna með fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn og annað móðurmál. Fyrir 

nemendur með annað móðurmál eru bækurnar hentugt verkfæri til að læra þætti 

málfræðinnar og málnotkunar annarsvegar á móðurmálinu og hinsvegar á nýja málinu 

Cassady, 1998). Bækurnar henta nemendum á öllum skólastigum, nemendum með 

lestrarörðugleika og þeim sem hafa engan áhuga á lestri eða forðast bækur (Cassady, 1998). 

Ungir lesendur sem taka fyrstu skrefin til læsis, börn með annað móðurmál, eldri börn með 

lestrar- og ritunarörðugleika og heyrnaskert börn geta stuðst við færni í túlkun mynda til að 

skilja söguna. Börn sem eru komin mislangt í lestrarnámi eða hafa ólíka reynslu af 

tungumálum geta deilt sögunum með öðrum. Myndabækur án texta henta afar vel til að efla 

samstarfið og tengslin við fjölskyldur nemenda sem hafa annað móðurmál. Þau geta skilið, 

rætt og haft gaman af bókunum án þess að tungumálaerfiðleikar varpi skugga á sameiginlega 

lestrarstund. Þegar unnið er með bækurnar þarf að kynna þennan bókaflokk vel fyrir 

foreldrum þar sem þau gætu átt erfitt með að skilja tilgang slíkra bókmennta (Jalongo o.fl., 

2002).  

Þegar unnið er með myndabækur án texta þarf að sýna nemendum hvernig 

myndirnar segja sögu (Cassady, 1998) og leiða þá í gegnum bókina. Kennarinn leiðbeinir, 

hlustar, fylgist með, tekur stundum þátt og varpar fram spurningum til að leiða nemendur 

áfram (Cassady, 1998). Nokkur mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga er að leyfa börnunum 

að ráða ferðinni,  að forðast að leiðrétta málvillur og uppbyggingu setninga af því talað mál 

lærist best í öruggu og uppbyggjandi umhverfi án ótta við að gera mistök. Námið ætti að vera 

árangursrík og ánægjuleg upplifun fyrir öll börn (Lindauer, 1988).  

Við valið á myndabókum þarf að setja sig í spor barnsins og gera sér grein fyrir þeirri 

þekkingu og þeim upplýsingum sem þarf til að geta skilið og túlkað söguna. Bækurnar 

krefjast ákveðinnar reynslu og skilnings hjá börnum (Jalongo o.fl., 2002). Mikilvægt er að 

vanda valið og ígrunda hvaða bækur eru þess virði að skoða þær. Forðast skal bækur sem 

sýna staðalímyndir, ýta undir fordóma og gera litlar kröfur til vitsmuna barna (Lukens, 1999).  

Það má spyrja sig af hverju myndabækur án texta eru ekki notaðar meira í 

skólastarfinu þrátt fyrir alla möguleikana. Margir kennarar þekkja lítið til þeirra og vita ekki 
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hvað þarf að hafa í huga við val á slíkum bókum. Fáir gera sér grein fyrir þeim fjölbreyttu 

möguleikum til náms sem bækurnar bjóða upp á til að efla læsi hjá ungum börnum (Jalongo 

o.fl., 2002). 

 

5.1. Myndabækur án texta í leikskólastarfi 

Leikurinn er leið barna til náms. Þegar þau eru farin að leika sér með málið má gera ráð fyrir 

því að þau þekki reglurnar og hafi tileinkað sér ákveðna færni sem gerir þeim kleift að nota 

málið á skapandi hátt (Lewis, 2001, bls. 79). Lestur hefst ekki með orðum og börn sem eru 

ekki orðin læs geta lesið sögur án þess að þurfa að umskrá texta (Arif og Hashim, 2008).  

 Vinna með myndabækurnar krefst markviss undirbúnings (Jalongo o.fl., 2002). Börnin 

þurfa að vita hvernig bækur virka áður en þau geta skoðað myndabækurnar án aðstoðar. Það 

getur reynst ungum börnum erfitt að átta sig á fram- og bakhlið, upp og niður, að fletta 

blaðsíðum einni í einu, að fara frá hægri til vinstri og að fara vel með bækurnar. (Rothlein og 

Meinbach, 1991). Myndabækur eru mjög hentugar til að kenna börnum slík atriði af því þau 

geta lesið myndrænt efni og túlkað og tjáð sig í gegnum myndir löngu áður en þau nota 

ritmálið (Jalongo o.fl., 2002).  

 Þegar sögulengd, atburðarás, sögusvið, persónur, samtöl og orðaforði eru skoðuð 

veita sögurnar innsýn í færni barna í sögugerð (van Kraayenoord og Paris, 1996). Það hefur 

sýnt sig að sögur barna sem eru gerðar með aðstoð bóka án texta eru almennt flóknari hvað 

varðar lengd, sögusvið, söguþráð, persónur, viðfangsefni, sögustíl og orðaforða, en sögur 

sem styðjast ekki við myndabækur (Norton, 1996).  

 Myndabækur án texta veita ungum börnum tækifæri til að lesa sögur löngu áður en 

þau læra að lesa ritmál. Til að kynna slíkar bækur þurfa kennarar að vera með sýnikennslu 

þar sem þau fara með börnunum yfir myndirnar og lesa söguna fyrir hópinn. Þegar börnin 

eru búin að skoða með kennaranum og hafa lært hvernig á að fara yfir bækurnar geta þau 

farið að búa til sínar eigin sögur.  

 Málörvun er mikilvægur þáttur leikskólastarfs og í flestum leikskólum er unnið 

markvisst að því að byggja upp orðaforða barna. Kennarinn getur undirbúið slíkt starf með 

því að finna ákveðið orð sem tengist einni mynd í sögunni eða sögunni í heild, kynnt orðið 

fyrir barnahópnum og fengið börnin til að nota nýja orðið í gegnum sögugerð. 
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 Í kafla 3 um frásagnir og sögubyggingu barna er greint frá því hvernig börn fara í 

gegnum ákveðin stig í sögubyggingu og hvað einkennir frásagnir barna á ákveðnum aldri með 

tillits til málsþroska. Þegar börn fá að vinna með sögugerð er hægt að meta málþroska þeirra 

og vinna með þætti sem þurfa sérstaka athygli. Kennarar geta fylgst með framförum barna 

og séð hvort vinnan skili árangri. 

 

5.2. Myndabækur án texta í grunnskólastarfi 

Myndabækurnar hjálpa nemendum að átta sig á uppbyggingu setninga og texta án þess að 

unnið sé með ritmálið. Þeir læra um sögubyggingu, söguþráð, áhrif og hlutverk persónanna í 

sögunni, þurfa að huga að smáatriðum og söguþróun (Cassady, 1998). Bækurnar efla 

sjálfstraust nemenda sem hafa ekki tileinkað sér góða lesfimi. Þegar þeir skapa sínar eigin 

sögur þróa þeir tilfinningu fyrir sögubyggingu og skilning á atburðarás sögunar og æfa sig í 

munnlegri og skriflegri frásögn  (Nelson, Aksu-Koc og Johnson, 2001). Nemendur geta unnið 

með áhugamálin sín og þjálfast í notkun tal- og ritmáls á afslappaðan og skemmtilegan hátt 

(Flatley og Ruthland, 1986).  

Myndabækur má nota í kennslu þegar unnið er með aldursblandaða nemendahópa. 

Eldri nemendur geta leiðbeint þeim yngri og aðstoðað við sögugerð. Þegar nemendur á 

miðstigi aðstoða þau yngstu ættu yngri nemendur alltaf að græða á samvinnunni óháð því 

hvar eldri nemandi er staddur í náminu. Þegar nemendur vinna  saman í myndabókunum 

styrkjast félagsleg tengsl, samvinna og lestrarfærni (Cassady, 1998). Fyrir eldri nemendur 

sem eru í lakari kantinum ætti þessi samvinna að vera jákvæð, árangursrík upplifun sem 

hvetur þá áfram í eigin námi. Þar að auki eru myndabækur skemmtileg viðbót við annað 

námsefni þegar ákveðin viðfangsefni eru tekin fyrir í tímum. Ef söguleg tímabil og lífsvenjur 

eru sýndar á myndrænan hátt geta myndirnar vakið áhuga þeirra sem forðast lestur ritmáls 

og eflt þátttöku þeirra í umræðum í skólastofunni (Cassady, 1998).  

Bekkur á yngsta stigi grunnskóla sem tók þátt kennsluverkefni  þar sem var unnið 

markvisst með mismunandi myndabækur sýndi miklum framförum í sögubyggingu, myndlæsi 

og skilning á táknkerfum. Börnin lærðu að skrifa sögu í heilum setningum, að þróa eigin 

hugmyndir til að lýsa myndunum og að skrifa merkingarbæra sögur í samræmi við 

myndefnið. Upphaf setninga varð fjölbreyttari og þau lærðu að nota tengingar til að auka 

samloðun í sögutextunum, tilgang og notkun greinamerkja, og beittu þessari þekkingu í eigin 
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skrifum. Notkun tíða varð markvissari og sama tíð notuð í gegnum alla sögu. Með því að gefa 

persónum nöfn og stöðum heiti urðu sögur barnanna persónulegri. Þessi vinna hjálpaði 

börnunum að öðlast betri færni í ritun og í lokin gátu þau skapað sína eigin bók (Reese, 

1996). 

Kennsluhugmyndirnar sem hér eru lýstar eru byggðar á kennsluhugmyndum Reese 

eins og hún lýsir þeim í greininni Story development using wordless picture books. Reese 

vinnur með allan bekkinn í heild, litla hópa og einstaklingsverkefni.  

Þegar bekkurinn vinnur sem heild læra nemendur hennar vinnubrögðin sem þeir fara 

síðan eftir í para- og einstaklingsvinnu. Nemendahópurinn byrjar að skoða myndirnar í 

bókinni frá upphafi til enda. Síðan fara þeir yfir eina mynd í einu og koma sér saman um texta 

sem lýsir myndinni og því sem er að gerast. Ef allir eru sáttir við textann er hann látinn fylgja 

myndinni. Hver nemandi fær að lesa eina blaðsíðu og síðan er bókin lesin fyrir aðra 

hlustendur, til dæmis annan bekk. Hlustendur eru beðnir um að gagnrýna söguna. Nemendur 

ákveða hvernig þeir vilja nýta sér gagnrýni hlustenda til að endurskoða söguna og gera 

breytingar ef þess er þörf. Þegar bekkurinn hefur farið í gegnum nokkrar bækur verða 

nemendur viljugri til að ígrunda og bæta, setningar lengjast, verða flóknari og lýsa betur því 

sem er að gerast á myndunum. Nemendur þjálfast í að nota flóknari tengingar og nota 

fjölbreyttari möguleika til að byrja nýjar setningar. Nemendur Reese notuðu einnig blöðrur 

og upphrópunar merki til að lýsa og undirstrika tilfinningar persónanna.  

Þegar nemendum er parað saman getur það reynst vel að láta  nemanda sem er 

góður í ritun og lestri vinna með slakari nemanda. Áður en nemendur hefjast handa skrá þeir 

hjá sér nokkur atriði sem þarf að hafa í huga: 

 Nota stóra stafi og greinamerki á réttum stöðum, 

 Ekki láta setningar byrja eins, 

 Nota tengingar, 

 Nota sömu tíð í gegnum alla söguna, 

 Gefa persónum nöfn, 

 Nota gæsalappir í beinni ræðu (Reese, 1996). 

Til þess að geta farið eftir þessum punktum þurfa nemendur að læra þessi atriði, fá 

sýnikennslu og sjá hvernig rithöfundir leysa slíkt (Reese, 1996). Nemendur skoða saman 

bækurnar og ákveða textanna sem þeir vilja láta fylgja myndunum. Þeir lesa söguna fyrir 



17 
  

hvorn annan til að athuga hvort hún sé skiljanleg, læsileg, laga það sem betur mætti fara og 

velja sér síðan hlustendur. 

Þegar hver nemandi fær að vinna einn notar hann sömu aðferð og í hópavinnu. Hann 

byrjar á því að skoða alla bókina, setur síðan texta við hverja mynd, endurskoðar, lagar og les 

í lokin fyrir aðrar nemendur. Hlustendur eru spurðir ákveðinnar spurningar sem hjálpa ungu 

rithöfundunum að þróa sögunar sínar. Þannig læra þeir hvað er velgert og hvað þarfnast 

lagfæringar.  

Dæmi um spurningar til hlustenda:- 

 Passaði textinn við myndirnar? 

 Hvernig líkaði þér sagan? 

 Hvað líkaði þér best og af hverju? 

 Hvaða mynd líkaði þér best og af hverju (Reese, 1996)? 

 

Þegar nemendur eru orðnir vanir að vinna með myndabókum geta þeir unnið sjálfstætt að 

einstaklingsverkefnum eða með félögum og valið sér viðfangsefni eftir áhugamálum. 

Kennarinn getur stungið upp á ólíkum textagerðum, til dæmis upplýsingatexti eða 

fréttatilkynning, eða unnið með ákveðna þætti móðurmálskennslunnar, til dæmis notkun 

greinamerkja, ákveðin tíð eða kynnt ný orð sem nemendur eiga að nota í skrifum sínum.  

 

6. „Einn góðan sumardag“ 

Hugmyndin að gera myndabók án texta kviknaði út frá umræðu í náminu um að það vantaði 

slíkar bækur sem fjalla um líf og umhverfi barna á Íslandi þar sem þau geta nýtt persónulega 

reynslu, þekkingu og áhugamál til að lesa söguna í myndunum og gert bókina að sinni. 

Myndir í bókinni eiga að taka tillit til fjölbreytni í íslensku nútímasamfélagi, til ólíks uppruna 

og ólíkra fjölskyldna. Viðfangsefni bókarinnar þróaðist út frá því sem börnin mín og önnur 

börn í umhverfi mínu eru að fást við og hafa áhuga á.  

Bókin er hugsað nemendum á leik – og grunnskólastigi til að efla málsþroska, 

frásagnarfærni, samskipti og ritun. Hún fjallar um hversdagslegt ævintýri íslenskra barna og 

fjölskyldur þeirra og er byggð upp á þann hátt að börn með fjölbreytt áhugamál, ólíkar 

fjölskyldur og ólíkan menningarlegan og félagslegan bakgrunn geta fundið eitthvað í 

myndunum sem tengist þeirra daglegu umhverfi og reynsluheimi. Myndirnar og söguna sem 
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þær segja má nota sem kveikju að umræðum um fjölbreytnina til að efla skilning og 

umburðarlyndi barna frá unga aldri. Börn af ólíkum uppruna og með annað móðurmál 

fræðast um íslenska umhverfið og myndirnar hjálpa þeim að tileinka sér nýja málið en geta 

einnig notað sitt móðurmál þar sem þau þurfa ekki að styðjast við ritmál sem gæti 

takmarkað skilning þeirra á sögunni. 

Þegar börn skoða myndabókina er mikilvægt að þeim sé kennt hvernig eigi að lesa 

slíkar bækur. Þá er gott að kennarar eða foreldrar skoði allar myndir í bókinni frá upphafi til 

enda og spjalli um myndirnar og söguþráðinn. Þegar börnin hafa áttað sig á hvernig 

myndabækur án texta virka geta þau farið að skoða þær sjálfstætt og búið til sínar eigin 

sögur. Kennarar í leik- og grunnskólum geta einnig valið ákveðna mynd eða atriði úr bókinni 

til að fjalla nánar um menningu, sögu, náttúru, landslagið, dýrin, mannfólkið eða byggingar til 

að skapa nýja þekkingu, auka orðaforða og efla viðsýni, félagslegan þroska og 

tilfinningaþroska barna.  

 

6.1. Söguþráðurinn 

Bókin fjallar hverdagslegt ævintýri tveggja íslenskra barna á sumartíma. Þau byrja daginn á 

skemmtilegum útreiðatúr í íslenskri náttúru. Þegar þau snúa heim sleppa þau hestunum á 

beit en vita síðan ekki hvað þau eiga að gera. Eftir að hafa fengið sér hressingu með 

foreldrunum hjóla þau afstað með ýmislegt í bakpokunum og kötturinn sem laumar sér inn á 

flestar myndir fær far í körfunni framan á öðru hjólinu. Þau banka upp á hjá vinum sínum og 

síðan halda þau öll af stað í veiðferð. Á leiðinni fylgjast þau með umhverfinu í kring. 

Kötturinn og hundur vinafjölskyldunnar slást með í för. Vinirnir fara út á stöðuvatn á tveimur 

veiðikajökum. Þegar stór fiskur bítur á bregður þeim, báturinn ruggar og kisi dettur út í. Eftir 

björgunaraðgerðina eru þau öll rennandi blaut og þurfa að drífa sig heim. Þar fá þau þurr föt 

og heitt kakó á meðan kötturinn og hundurinn kúra í hundakörfunni. Að lokum eru börnin 

tvö sótt og fara heim til sín eftir þennan viðburðaríka sumardag.  

 

6.2. Persónurnar 

Persónurnar í sögunni eiga að endurspegla ólíkar fjölskyldur í fjölbreyttu íslensku samfélagi. 

Öll börn sem lesa bókina ættu að geta tengt eitthvað sem börnin í bókinni eru að upplifa við 
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eigin reynslu, áhugamál og fjölskyldu. Aðalpersónurnar sem við fáum að kynnast í upphafi 

sögunar geta verið hluti af óhefðbundinni fjölskyldu en á myndunum sjáum við að tveir 

karlmenn sjá um að gefa þeim að borða og kveðja þau þegar þau halda afstað til vina sinna. 

Hér fá börn sem eiga samkynhneigða foreldra tækifæri til að tengjast sögupersónunum sem 

búa við svipaðar aðstæður og geta túlkað söguna í myndunum út frá eigin reynslu og 

aðstæðum. Þegar þau eru komin til vina sinna sjáum við að móðir þeirra er greinilega af 

erlendum uppruna með dökka húð og dökkt liðað hár. Í nútímasamfélagi má finna fólk með 

fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn og ólíkan uppruna og það má gera ráð fyrir að í 

flestum skólum séu einhver börn sem eiga að minnsta kosti eitt foreldri af erlendum uppruna 

og með annað móðurmál. Því er mikilvægt að myndir í bókunum endurspegli menningarlega 

og útlitslega fjölbreytnina í samfélaginu okkar af því við erum öll hluti af samfélaginu óháð 

því hvaðan við komum og hvernig við litum út. 

 Kisinn laumast inn á flestar myndir fá lesendur að upplifa söguna úr sjónarhorni hans 

á sumum myndum. Kisi og hundur vinafjölskyldunnar eru góðir vinir sem sýnir okkur að við 

getum öll látið okkur semja vel þrátt fyrir að við séum ólík. 

 

6.3. Myndirnar 

Listamaðurinn og teiknarinn Jerry Pinkney vinnur með vatnsliti við gerð myndabóka. Í 

Vatnslitamyndum fá línurnar hlutverk af því vatnslitir eru gegnsæir og hleypa línunum í gegn.  

Mikilvægur hluti af sköpunarferlinu er að rannsaka viðfangsefni myndarinnar til að efla 

skilning, læra eitthvað nýtt. Innblásturinn sækir hann í lífið og það sem fyrir augum ber 

(„Watercolor as a Form“, 2014).  

Eftir nokkra umhugsun ákvað ég að vinna með vatnsliti og pennateikningar. Samspil 

lita og línana skapar skemmtilegar hreyfingar í myndunum og beina athygli lesenda að 

ákveðnum atriðum. Gegnsæir vatnslitir veita myndunum ákveðin léttleika sem passar vel við 

sumarstemninguna í sögunni og línurnar fá að njóta sín.  

Lesandinn fylgist með persónunum, atburðum frá mismunandi sjónarhornum. 

Stundum horfir hann á söguna úr fjarlægð en stundum er eins og hann sé kominn inn í 

söguna og getur sett sig í spor persónanna á myndunum. Ólík sjónarhorn veita lesendum 

einnig tækifæri til að tengjast mismunandi persónum í sögunni.  
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Á þeim myndum þar sem náttúran er svið sögunar má sjá íslenskt landslag ásamt 

gömlum byggingum sem vísar til gamla tímans og íslenskra menningarhefða. 

 

7. Umræður og lokaorð 

Þrátt fyrir fjölbreytta notkunarmöguleika í öllu skólastarfi er lítið um að unnið sé markvisst 

með slíkar bækur í leik- og grunnskólum á Íslandi. Það getur meðal annars stafað af því að 

þessar fáu myndabækur án texta sem eru til hér eru af erlendum uppruna og endurspegla 

því ekki menningu og umhverfi barna á Íslandi. Lesandinn þarf að nota sína eigin reynslu og 

þekkingu til að skilja textann og skapa merkingu óháð því hvort hann er að lesa myndabók 

eða ritaðan texta og þess vegna er mikilvægt að börn á Íslandi hafi aðgang að bókum sem 

fjalla um aðstæður og umhverfi sem þau búa í. Myndabók sem segir sögu barna í íslensku 

umhverfi gerir börnum á Íslandi kleift að nýta sér eigin reynslu úr daglegu lífi og umhverfi til 

að lesa myndirnar og skapa merkingabæra frásögn. 

Lestur ritmáls krefst mikillar þjálfunar en ef börn eru áhugalaus og upplifa lesturinn 

sem neikvæðan getur verið erfitt að fá þau til að taka upp bækurnar. Þau verða á eftir 

bekkjarfélögunum, sjálfstraust þeirra minnkar og óttinn við að gera mistök eykst. Þau eru 

komin í erfiða stöðu ef við hugsum til skólagöngunnar og námsárangurs. Þegar þessi börn 

hafa aðgang að myndabókum án texta þurfa þau ekki að glíma við ritmál til að lesa. Með 

réttri kennslu og hvatningu kennara og foreldra geta myndabækur hjálpað nemendum á 

öllum aldri að þróa lestur, ritun og talað mál og eru tilvalið námsefni handa fjölbreyttum 

nemendahópum. 

Læsi í víðum skilningi er einn af grunnþáttum menntunnar og er mikilvægur þáttur í 

öllu skólastarfi og í öllu lífi. Við þurfum að vera læs á ritmál, myndmál, mismunandi miðla og 

geta lesið í aðstæður og tilfinningar til að geta átt árangursrík samskipti við aðra og til að 

tileinka okkur nýja þekkingu. Myndabækur án texta efla lestur myndmáls og börnin þjálfast í 

að túlka myndmálið og umskráningu þess í ritað mál og talað.   

Eins og hefur komið fram í kennsluhugmyndunum er mjög hentugt að vinna með 

myndabækurnar í hóp- og paraverkefnum. Slík vinna eflir samvinnu og umburðarlyndi 

gagnvart öðrum og stuðlar að betri samskiptum nemenda sem nýtist þeim í öllu náminu og 

undirbýr þá til virkrar þátttöku í fjölbreyttu nútímasamfélagi.  
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Sköpunargleði barna er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi enda einn af grunnþáttum 

menntunnar og þegar þau skapa sínar eigin sögu byggða á myndabók fær sköpunargleðin að 

njóta sín. Það má segja að myndabækur án texta eigi því erindi í leik- og grunnskólum. Til að 

auka notkun þeirra í skólastarfi þarf að fræða kennarar og foreldrar um notkun þeirra og 

námsgildi. 

Þegar unnið er með bókina Einn góðan sumardag má hafa kennsluhugmyndirnar sem 

kynntar eru í köflum 5.1. og 5.2. til hliðsjónar og aðlaga þá að mismunandi nemendahópum í 

samræmi við markmið í leikskólastarfi og hæfniviðmið skólastiga í viðkomandi námsgreinum 

samkvæmt gildandi Aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Að mínu mati er mikilvægt að efla 

virkni nemenda í notkun ritaðs og talaðs máls og til að efla málfræðiþekkingu og sjálfstraust í 

skriflegum og munnlegum samskiptum, til að ýta undir þróun læsis og til að vekja áhuga 

barna á lestri og bókmenntum. 

Það má segja að það hafi komið á óvart að ekki var hægt að finna íslenskar greinar um 

myndabækur án texta í leit að heimildum en það er til talvert af erlendum rannsóknum um 

slíkar bækur og notkun þeirra. Erlendar greinar og niðurstöður erlendra rannsókna sýna vel 

verðmæti þessara bóka í skólastarfi og því má segja að það sé komin tími til að vekja athygli 

grunn- og leikskólakennara á þessum bókaflokki og gaman væri að sjá íslenskar myndabækur 

án texta eftir ólíka listamenn og teiknara. 

Það var mjög lærdómsríkt  að fræðast um kosti og möguleika myndabóka í námi 

barna og vinna í eigin myndabók, huga að persónusköpun og atburðarás sögurnar sem tók 

mörgum breytingum í vinnuferlinu. Ég vona að myndabækur án texta nái vinsældum í leik- 

og grunnskólum á Íslandi og verði hluti af skólastarfi. 
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Fylgiskjal  

Myndabókin Einn góðan sumardag – saga í myndum 
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Fylgiskjal 2 

Blaðsíða fremst í bókinni Einn góðan sumardag um notkun myndabóka án texta: 

 

Kæra starfsfólk leik- og grunnskólanna, kæru foreldrar 

Þessi bók er myndabók án texta og segja myndirnar alla söguna. Barnið sem les fær tækifæri 

til skapa nýja sögu í hvert skipti sem bókin er tekin upp og tekur virkan þátt í sköpunarferlinu. 

Þar sem bókin gerir ekki kröfur um færni í umskráningu ritmáls ætti lestur slíkrar bóka að 

vera ánægjulegur og árangursríkur óháð því hvar barnið er stödd í lestrarnámi. 

Til þess að fyrstu kynni við myndabækur án texta verði ánægjuleg og árangursrík er gott að 

hafa eftir farandi punkta í huga: 

 Börnin þurfa að læra hvernig á að lesa bækurnar. 

 Það þarf að setjast með barninu, skoða allar myndir og hvetja barnið til að ræða um 

þær. 

 Fyrst þarf barnið aastoð og hvatning til að búa til eigin sögur út frá myndunum 

 Þegar barnið er farin að skilja hvernig bækurnar virka getur það lesið sjálfstætt 

 Til þess að börn geti búið til sínar eigin sögur þurfa að þekkja söguhefðir og 

sögubygging og því er mikilvægt að lesið sé fyrir þau. 

  

 


