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Ágrip  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um bækur sem Brian Pilkington, myndlistamaður 

hefur skrifað og myndskreytt og gildi þeirra í starfi með leikskólabörnum. Í 

leikskólum eru bækur mikið notaðar í kennslu. Áhugi barna á bókum er mjög 

mikill, sérstaklega ef í þeim eru stórar og fallegar myndir. Vel myndskreyttar 

bækur hjálpa börnum að skilja sögur sem sem lesnar eru fyrir þau, myndir ýta 

undir forvitni og spurningar vakna um innihald bókarinnar. 

Í fyrsta hluta er fjallað um gildi og hlutverk barnabóka. Minnst er á upphaf og 

þróun barnabóka og vikið að því hvernig barnabækurnar þróuðust á Íslandi. Síðan 

víkur sögunni að því hvernig barnabækur eru nýttar í leikskólanum. Efni 

barnabóka er mjög fjölþætt en þær fræða og skemmta og börn eiga auðvelt með 

að setja sig í spor sögupersóna og læra af þeim.  

Í öðrum hluta fjalla ég um myndskreytingar og þróun þeirra í íslenskum 

barnabókum. Mikill fjöldi er af fallega myndskreyttum bókum eftir íslenska 

höfunda en myndskreytingar eru mikilvægar fyrir leikskólaaldurinn til að ná betra 

haldi á sögunni sem lesin er og einnig verður áhugi og skilningur meiri. Ég mun 

fara í hugmyndafræði og menningu barnabóka og ræða mikilvægi og hlutverk 

myndabóka. 

Í þriðja hlutanum fjalla ég um Brian Pilkington, höfundarverk hans og skeytilist og 

íhuga hvernig hann gæðir dularfullan heim íslenskra trölla nýju lífi. Ég mun einnig 

fjalla um bækur Pilkingtons í bókmenntasögunni og hvaða gildi þær hafa fyrir 

börn.  Bækur hans eru mjög fræðandi og fjalla um menningu, náttúru, siðferði, 

þjóðtrú og tilfinningar. Myndskreytingar Pilkingtons eru skýrar, fallegar og lifandi 

og dregur hann fram skemmtileg smáatriði og frábær svipbrigði í sögupersónum 

sínum.     
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Inngangur 

Að vinna með börnum er eitt það skemmtilegasta sem ég geri, starf mitt felur í 

sér að sinna uppeldi barna eftir bestu getu og er verulega gefandi. Á 

leikskólanum er mjög gott andrúmsloft og starfsumhverfi. Samskiptin við börnin 

byrja um leið og ég kem, við tölum saman, leikum og hlæjum oft á dag. Í starfi 

mínu tengjast börn, foreldrar, samstarfsfélagar og umhverfi. Í leikskóla verða 

börn að fá tækifæri til tjáningar, sýna tilfinningar og láta þarfir sínar í ljós. 

Umhverfið er afar mikilvægur þáttur af lærdómi barna og nauðsynlegt er að það 

ýti undir frumkvæði og virkni þeirra. 

Ég nota bækur mikið í mínu starfi. Aðgengi að góðum bókum er nauðsynlegt fyrir 

leikskólabörn og að mínu mati eru það góðar bækur sem eru með vönduðum 

einföldum texta og myndskreyttar með stórum og grípandi myndum. Börn læra 

hratt af þessum myndum og þá vaknar áhugi, spenna og forvitni, sem veldur því 

oft að börnin biðja um sömu bækurnar aftur og aftur. Bækur ýta undir skapandi  

nám og kennslu en í Aðalnámsskrá leikskóla segir að sköpun sé mikilvægur þáttur 

í námi og þroska barna og að skapandi starf eigi fyrst og fremst að beinast að 

ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu þegar hugmyndir, tilfinningar og 

ímyndun fá að njóta sín. Umhverfið á að ýta undir sköpunarkraft og það á að vera 

rými fyrir sköpunarferli og fagurfræðilega tjáningu þar sem börn kynnast 

bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Þegar ég vel bækur til að lesa með börnunum tek ég oft þekkt ævintýri eða 

þjóðsögur, en það skiptir líka miklu máli að bækurnar séu vel myndskreyttar. Þar 

eru bækur eftir Brian Pilkington góður valkostur. Færni hans er gríðarleg og 

manni finnst bókin vera á lífi þegar hún er lesin. Hann notar þjóðsögurnar en 

bætir ýmsu við frá eigin brjósti. Sögupersónur hans eru tröll af ýmsum toga, m.a. 

litli tröllastrákurinn Dynkur og mamma hans, jólasveinarnir 13 og Hlunkur. Hann 

hefur einnig samið eða myndskreytt fjölda annarra bóka t.d. Lubbi Lundi, Blómin 

á þakinu, Mánasteinar í vasanum, Á dýrabaki, Tröllagleði og margar fleiri. 
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Þó að Pilkington sé ekki innfæddur Íslendingur hafa sögur hans af tröllunum og 

íslensku jólasveinunum heillað marga Íslendinga upp úr skónum. Hann lauk námi 

1974 og fékk vinnu á dagblaði í Liverpool við að myndskreyta svart hvítar 

auglýsingar, það var langt frá þeim litaglöðu persónum og verum sem hann 

langaði til að teikna. Hann vann við þetta til 1976 en þá tók hann sér mánaðarfrí 

til að heimsækja vin sinn sem bjó þá á Íslandi. Þennan mánuð skemmti hann sér 

svo vel hérlendis að hann ákvað að athuga hvort hann fengi einhvers staðar 

vinnu. Hann fór á umboðskrifstofu með nokkur sýnishorn af myndum sínum og 

var ráðinn á staðnum. Pilkington vann á þessari umboðsskrifstofu í fjögur ár þar 

til honum var boðið að myndskreyta bók um tröll. Eftir að hafa myndskreytt 

nokkrar tröllabækur í viðbót fannst honum tími til kominn að gera bók um 

jólasveinana, enginn annar var að því og honum fannst það henta sínum stíl. Eftir 

það leit hann ekki til baka. Sumar bóka hans hafa verið gefnar út á 15 

tungumálum, þar á meðal japönsku. Hann leggur mikinn metnað í vinnu sína og 

notar jöfnum höndum rannsóknir sem og ímyndunarafl (O´Brien, 2012). 

Í þessari ritgerð fjalla ég ítarlega um bækur Brian Pilkington´s um tröllin og 

jólasveinana og hvernig megi nýta þær í starfi með börnum.  Ég mun leggja 

áherslu á myndskreytingar og þroskandi áhrif þeirra á börn.  

 

1. Gildi og hlutverk barnabóka 

1.1. Upphaf og þróun barnabóka 

Um miðja 18. öld kom borgarastéttin undir sig fótum í stóru ríkjunum í V-Evrópu 

og kom sér fljótlega upp skólakerfi og bókmenntum. Borgarar kölluðu 

menningarstefnu sína upplýsingu, og varð hún eitt helsta vopnið í 

menningarátökunum sem urðu á milli miðstéttar og aðals. Upplýsingamenn 

börðust fyrir prentfrelsi og komu á fót sífellt fleiri prentsmiðjum. Þeir sýndu 

mikinn áhuga á barnabókum, sem fjölgaði ört, og auk þess fengu þær ákveðið 

hlutverk. Þær áttu að fræða borgarabörnin, siða þau og efla vitund þeirra um 
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eigið ágæti og vísa þeim veginn til æðri lífsins gæða. Barnabókin varð mikilvægt 

tæki í félagsmótun barna og er ennþá (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:20-21). 

Barnabækur voru einkum ætlaðar borgarastéttarbörnum, og mátti þá sjá skýra 

stéttarvitund í bókunum. Aðalpersónur voru úr borgarastétt og urðu þær að sýna 

fram á gildi sitt umfram persónur af aðalsættum. Aðalsmenn voru framan af vont 

fólk í bókunum en vonska þeirra minnkaði smám saman eftir því sem 

borgarastéttin varð öruggari í sessi. Eftir því sem bernska vel stæðra barna 

lengdist varð meiri þörf fyrir barna- og unglingabækur, ekki síst til afþreyingar og 

skemmtunar. Fyrir krakkana voru skrifaðar siðlegar sögur sem lögðu áherslu á 

hlýðni við foreldrana, boðorðin og lögin (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:22-23). 

Lágstéttarbörn sáust ekki í barnabókunum nema sem aukapersónur eða í 

hlutverki þjónustufólks, afbrotamanna og utangarðsfólks. Barnabókin var því eins 

og skólinn, gott tæki til að halda þeim ómeðvituðum og óvirkum. Þau gátu ekki 

verið stolt af sjálfum sér, heldur einungis orðið stolt af því að verða eitthvað 

annað en þau voru (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:23-24). 

Breski rithöfundurinn John Newberry skrifaði undir áhrifum John Locke´s, sem 

mælti að geta barna skipti máli í vali bóka og átti að gefa þeim auðveldar bækur 

sem hentuðu og yrði það hvatning til lesturs. Newberry gaf út bókina A Little 

Pretty Pocket-Book árið 1744 og er hún talin vera fyrsta barnabókin sem gefin var 

út á ensku. Hann afneitaði ævitýrum en vildi frekar skrifa dæmisögur sem væru 

velsæmandi og með viðeigandi texta (Children´s Literature, e.d.).  

Silja tekur fram að Magazin de Beaumont eftir Mme de Beaumont sem kom út 

árið 1757 á Englandi hafi aftur á móti verið talin fyrsta barnabókin sem skrifuð 

var undir áhrifum skemmtanagildis. Þetta er safnrit með sögum og ævintýrum, 

en inn á milli þeirra eru uppbyggilegir samtalsþættir með tali kennara og 

nemenda. Beaumont kunni vel að segja sögur og ævintýri og varð bókin mjög 

vinsæl, ekki síst vegna sögunnar Fríða og dýrið sem þar var sögð (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:25).  
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Þegar borgarastéttin var orðin örugg í sessi kom rómantíska stefnan upp í V-

Evrópu, þá voru ævintýrin uppgötvuð sem listform. Þjóðernishyggja efldist víða 

með rómantík og menn lærðu að bera virðingu fyrir þjóðarsögum og 

bókmenntum úr fortíðinni. Hver þjóð á fætur annarri reyndist eiga dýrmætan 

fjársjóð af þjóðsögum og ævintýrum. Þetta efldi tilfinningabönd fólks við land og 

þjóð og börnin nutu góðs af þessum söfnum ævintýra og þjóðsagna. Fylgismenn 

rómantíkur vildu örva ímyndunarafl þeirra og sköpunargleði (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:25-27). Rómantíska stefnan heldur fram rétti hvers 

höfundar til þess að skrifa eins og andinn blæs honum í brjóst með ákveðnum 

skilningi á náttúrunni, mikilvægi ímyndunarafls og innsæis. Má því segja að frá 

upphafi sé frelsi eitt af lykilhugtökum hinnar rómantísku vakningar og með 

umskiptum upplýsingu og rómantíkur komi hughyggja í stað hlutlægrar 

heimsmyndar, í víðum skilningi (Páll Valsson, 1996:253-254). 

Á 19.öld urðu til margar klassískar barnabækur, gerðar af meiri listfengi en áður 

hafði sést nema í ævintýrum og þjóðsögum og má þar nefna Lísu í Undralandi 

eftir Lewis Carrol sem er líklegast frægust stakra barnabóka frá sínu tímabili. 

Frægasti höfundur barnasagna í grannlöndum okkar á þessum tíma er eflaust 

H.C. Andersen, sem notaði framan af dönsk ævintýri og endursamdi þau að vild. 

Seinna fór hann svo að semja hversdagsævintýri úr veruleikanum í kringum sig 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:27). 

Siðbætandi hversdagssögur handa börnum komu svo með raunsæisstefnu 19. 

aldar, þá tóku skáldsögur að nokkru leyti við af smásögum og safnritum. 

Borgaralega skáldsagan teygði anga sína inn í barnabókmenntirnar og við það 

urðu til sérstakar sögur handa stelpum og aðrar handa strákum, þótt 

drengjasögurnar hafi eflaust verið fleiri. Þetta voru siðbætandi þroskasögur sem 

fjölluðu um erfiðleika einstaklingsins við að laga sig að umhverfi sínu vegna 

skapbresta og uppreisnargirni (Silja Aðalsteinssdóttir, 1981:27-28). 

Um aldamót nítjándu og tuttugustu aldar losnar aftur um siðbótina, með 

nýrómantísku stefnunni og lagði þá uppeldisfræðin áherslu á rétt barnsins og 

frelsi þess til þroska. Það sem breyttist þá í barnabókum var að barnasögur þurftu 
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ekki endilega að hafa eitthvað ákveðið markmið eða ætlunarverk, því börnin eiga 

að vera frjáls og óbundin. Ljúf frumsamin ævintýri voru skrifuð handa börnum og 

hugarflugið var óbeislað. Í þessum anda voru margar afbragðs barnasögur 

skrifaðar, m.a. Pétur Pan eftir J.M. Barrie, sagan af drengnum sem vildi ekki 

fullorðnast, og dýrasögur eftir Beatrix Potter (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:28). 

Í fyrri heimstyrjöldinni komu alvarlegir brestir í framtíðartrú borgarastéttarinnar 

og í síðari heimstyrjöldinni urðu þeir ennþá geigvænlegri. Þessi þróun kom þannig 

fram í barnabókmennum að höfundar treystu sér ekki lengur að segja börnum að 

allt væri í lagi ef þau stæðu sig vel og væru góð, og vissu þeir ekki hvað átti að 

segja í staðinn. Þess vegna voru sífellt færri höfundar sem skrifuðu vandaðar 

bækur fyrir börnin. Afþreyingariðnaðurinn veigraði sér hins vegar ekki við að 

segja börnum að allt væri í besta gengi í veröldinni. Honum gafst vel að falsa 

veruleikann og leysa vanda fólks með kraftaverkum og happadrættisvinningum, 

enda blómstraði hann á 5. og 6. áratugnum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:33-34). 

Undirflokkar barnabóka eru ótal margir, má þar nefna ævintýri og þjóðsögur, 

sígildar sögur, myndabækur, prakkasögur og margar fleiri. Þessir flokkar hafa allir 

sín sérkenni (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:18). Frá tímum H.C. Andersens til 

dagsins í dag hafa barnabókahöfundar verið að skrifa í anda ævintýra. Meðal 

eldri höfunda eru einna þekktastir J.R.R. Tolkien, Frank L. Baum og C.S. Lewis en 

þeir nýjustu eru m.a. Roald Dahl, Diana Wynne Jones, PhilipPullman, og J.K. 

Rowling. Í Bretlandi og víða hefur verið vinsælt að breyta ævintýrum og hafa þau 

verk vakið athygli og verið vinsæl. Það er mjög eftirtektarvert hvernig nútíma 

höfundar gefa konum stærra og markverðara hlutverk í nýjum ævintýrum, en 

algengt var í þeim gömlu að þær voru illu stjúpmæðurnar eða hjálparvana meyjar 

sem þurftu ekki annað en að fá prins til þess að giftast sér (Anna Heiða Pálsdóttir, 

2005:42).  

Dæmigerðasta mynstrið í barnabókum í tengslum við ævintýri og þjóðsögur er að 

heima gerist ekki neitt, þar er öruggt að vera en leiðinlegt. Úti í heimi er spennan 

en jafnframt hættulegt og hefur kanadíski barnabókmenntafræðingurinn Perry 

Nodelman lýst þessari línu á milli þess að verða fullorðinn en ekki vera fullorðinn. 
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Hann lýsir þessu í formi hrings þar sem andstæðurnar standa hver gegn annarri, 

þ.e. að vera heima er er öruggt en leiðinlegt en að vera að heiman er spennandi 

en hættulegt (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:19-20). 

1.2. Þróun íslenskra barnabóka 

Barnaljóð eftir sr. Vigfús Jónsson er talin vera fyrsta íslenska barnabókin, en 

þessa ljóðabók orti hann handa dóttur sinni árið 1739. Bókin var gefin út í 

Kaupmannahöfn af systursyni hans, Jóni Eiríkssyni og boðar ævaforna 

uppeldisstefnu þar sem hann leggur dóttur sinni lífsreglurnar af mildi og visku 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:40). 

Árið 1795 var fyrsta þýdda barnabókin gefin út á Íslandi og fékk hún nafnið 

Sumargjöf. Hún var þýdd úr dönsku en fyrst gefin út á þýsku. Fjöldi smásagna er í 

bókinni og þar er börnum sagt hvað þau megi ekki gera, þ.a.m. ekki heimta, ekki 

hrekkja, ekki skrökva, ekki vera matvönd eða ráðrík og fleira slíkt. Bókin er gott 

dæmi um innrætingaraðferðir upplýsingamanna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:40-

41). 

Silja fer síðan vel í gegnum bókmenntasöguna í bók sinni, Íslenskar barnabækur, 

og tilgreinir þar helstu höfunda, m.a. Jóhann Halldórsson sem gaf út Jólagjöf 

handa börnum árið 1839 og Nýjársgjöf handa börnum gaf hann út árið 1841. 

Nýtileg barnagull eftir Bjarna Arngrímsson kom út árið 1846 og Egill Jónsson gaf 

út Myndabók handa börnum árið 1853. Næstu ár voru gefnar út fleiri bækur og 

má þar nefna Smásögur handa unglingum 1-2 (Geir Vigfússon, 1876 og 1880), 

Samtíningur handa börnum (Jóhannes Sigfússon, 1880-1903) og Nýjasta 

barnagullið (Oddur Björnsson, 1899) (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:40-44). 

Smásagan Grasaferðin eftir Jónas Hallgrímsson er svo talin vera fyrsta 

sálfræðilega unglingasagan á íslensku. Aðrar barnasögur eftir Jónas eru Fífill og 

hunangsfluga, Stúlkan í turninum og Leggur og skel. Hann skrifaði þessar sögur í 

anda H.C. Andersens og báru rit hans  merki rómatísku stefnunnar. Silja nefnir 

síðan bækurnar Sögur og ævintýri (1884), Smásögur handa börnum og 

unglingum  (1886) og Barnasögur (1890) sem skrifaðar eru af Torfhildi 
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Þorsteinsdóttur Hólm, sem var fyrsta íslenska konan sem skrifaði barnabækur. 

Auk bókanna gaf hún út barnablaðið Tíbrá (1892-1893)(Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981:54-59). 

Með vaxandi áhuga á alþýðlegum sögum nýttu barnabókahöfundar sér efni 

þjóðsagna og ævintýra í verkum sínum. Bjarni M. Jónsson skrifaði fyrstur ævintýri 

og sögur í þjóðlegum stíl en hann skrifaði tvær barnabækur, Kóngsdótturina 

fögru (1926) og Álfagull (1927). Fleiri höfundar skrifuðu svo í sama dúr og Bjarni 

og má þar nefna Ingunni Jónsdóttur með Smjörbítill og Gulltanni (1928), Óskar 

Kjartansson með Sagnarandann (1933) og Loft Guðmundsson með Síðasti bærinn 

í dalnum (1950) (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:72-73). 

Á stríðsárunum gátu íslenskir rithöfundar ekki annað eftirspurn, bókaútgáfa jókst 

á Íslandi og bækur urðu eftirsótt gjafavara. Fjöldi þýddra bóka fór langt fram úr 

þeim íslensku og voru þær einkum afþreyingarbækur. Á árunum 1935 til 1960 var 

mikið skrifað handa börnum en það var svo um 1970 sem „skandinavíska 

bylgjan“ barst til landsins og varð áberandi í barnabókum. Sveitin hvarf nær úr 

bókunum og hið hversdagslega líf barna var sýnt í bæum og borgum, einblínt var 

á nútíðina. Í þessum bókum voru börnin sýnd við hversdagslegar aðstæður. Þau 

voru að byrja í skólanum, börn einstæðra foreldra, eignuðust systkini og fóru á 

sjúkrahús (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:19-20). Vinsælasti barnabókahöfundurinn 

á þessum áratug er án efa Guðrún  Helgadóttir (f.1935), bækur hennar nutu 

mikilla vinsælda og seldust gífurlega vel. Eitt vinsælasta verk hennar var bókin um 

tvíburabræðuna, Jón Odd og Jón Bjarna (1974) (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:346). 

Síðasta áratug hafa ævintýri og fantasíur blómstrað, áhersla er lögð á samspil 

mynda og texta og persónur taka þátt í baráttu milli góðs og ills (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2005:77-78).  

1.3. Gildi barnabóka 

Bækur fyrir börn eru gífurlega mikilvægar. Meiri líkur eru að börn verði bókelsk 

síðar á lífsleiðinni ef þau fá að umgangast bækur strax í æsku. Bækur kenna þeim 
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um lífið og tilveruna, þær efla málþroska og þær venja börn við bókalestur 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999: 101). 

Barnabækur gegna mjög mikilvægu hlutverki fyrir málrækt og þróun læsis. Þau 

börn sem verða snemma læs eiga oft foreldra sem hafa lesið mikið fyrir þau og 

gefið sér tíma til að ræða við þau og svara spurningum um efni bókanna. 

Grundvallarþáttur í málskilningi er orðaforði og lesskilningur. Áhrifaríkasta leiðin 

til að efla orðaforða er að lesa fyrir börnin og ræða innihaldið. Börn sem lesa 

mikið og börn sem lesið er fyrir tileinka sér meiri orðaforða en börn sem lesa lítið. 

Grundvallaratriði fyrir læsi eru málskilningur og lesskilningur, en þessir hlutar 

eflast með miklum lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  

Bendibækur og aðrar myndabækur eru oftast fyrstu bækur barna. Bendibækur 

eru lesnar fyrir börn á þann hátt að sá sem les bendir á myndirnar og nefnir orðið 

yfir það sem er á myndinni. Smám saman fer barnið svo að benda sjálft og 

myndast við að segja orðið sem við á. Þessi aðferð eflir málörvun til muna, og 

orðaforði og málskilningur eykst. Eftir því sem barnið eldist og þroskast  þá verða 

myndabækur flóknari og meira krefjandi og með því eru tekin mikilvæg skref í 

þróun læsis þar sem táknkerfi texta og mynda síast inn í barnið þegar lesið er 

fyrir það. Eftir því sem textinn verður svo lengri og kröfuharðari eykur hann 

orðaforða barnanna enn frekar. Góður orðaforði og málskilningur eru 

mikilvægustu þættirnir í lestrarnámi barna, ásamt góðri hljóðavitund (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). 

Að lesa fyrir börnin eykur lesskilning þeirra og hæfileikann til þess að hlusta og 

segja frá. Það hjálpar þeim að kynnast og þekkja stafina og önnur tákn. 

Hæfileikinn til þess að nota flóknar setningar eykst, sem og orðaforði og 

hugmyndavinna. Með lestri öðlast börn jákvætt viðhorf gagnvart bókum og 

áhuginn á þeim verður meiri. Þekking og ánægja kemur þegar börn og fullorðnir 

lesa saman, sérstaklega ef það eru fjölskyldumeðlimir (Jalongo, 2004:123).  
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1.4. Barnabækur og leikskólinn 

Eins og fram hefur komið er lestur gríðarlega mikilvægur fyrir börn. Leikskólinn 

gegnir þar stóru og mikilvægu hlutverki í þróun læsis hjá börnum og þarf því úrval 

og kostur bóka í skólunum að vera góður. Anna Þorbjörg bendir á það í grein sinni 

Bók í hönd, að bókakostur leikskóla fer eftir reynslu og áhuga leikskólakennara og 

þekkingu þeirra á barnabókum og mikilvægi þeirra í uppeldi og menntun barna 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:25). 

Bókasafn sem staðsett er inni á leikskólanum gefur börnum mun betri aðgang að 

bókunum en miklu skiptir hvernig bókunum er komið fyrir, staðsetning þeirra, 

aðgengi og umgengni. Helst þyrfti það að vera sýnilegt fyrir börnunum og passa 

þarf að myndarlega sé staðið að bókakaupum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2006:26). 

Alltaf eiga bækur að vera inni á deildum leikskólans. Huga þarf að því að hafa 

fjölbreytt úrval, þjóðsögur og ævintýri, fræðibækur og kveðskap. Bækurnar ber 

að geyma á stað sem er aðgengilegur fyrir börnin og mikilvægt er að skipta þeim 

reglulega út (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:27). 

Ein leið til þess að nota bækur í leikskólastarfi er að vera með lestrarstundir. Þá 

er góður tími til þess að grípa í skemmtilega bók og gera stundina notalega en 

mikilvægt er að passa að enginn umgangur sé eða áreiti frá öðrum á deildinni. 

Passa þarf einnig upp á hópastærðina, huga skal að því að hafa hópana eins 

fámenna og hægt er og færri eftir því sem þau eru yngri. Undirbúningur kennara 

er líka mikilvægur fyrir þessar stundir, því kennarinn þarf bæði að þekkja 

barnahópinn, hvað hentar þeim, og bókina sem hann ætlar sér að lesa (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:29-30). 

2. Myndskreytingar í barnabókum 

2.1. Þróun íslenskra myndabóka 

Guðmundur Thorsteinsson eða Muggur (1891-1924), eins og hann var kallaður 

var fyrsti íslenski listamaðurinn sem bjó til myndabók handa börnum. 
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Barnabækur hans hafa haldið nafni hans á lofti umfram önnur verk hans. Í þulum 

Theódóru Thoroddsen umvefja myndir hans textann og bæta töluverðu við hann. 

Teikningar Muggs eru mjög einfaldar og á þeim er yfirvegaður fljótfærnisbragur 

sem gerir þær sprelllifandi. Árið 1922 myndskreytti hann Negrastrákana eftir 

Gunnar Egilsson, og einnig myndskreytti hann Söguna af Dimmalimm, sem kom 

þó ekki út fyrr en löngu eftir lát hans. Í þeirri sögu eru myndirnar afar mikilvægar, 

því sagan er ekkert án þeirra, einungis lítið ævintýri. Myndirnar eru listaverkið. 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:231-233). 

Margir listamenn komu á eftir Muggi og fengust við gerð barnabóka. Þar má 

nefna Nínu Tryggvadóttur sem var einstaklega vandvirkur og skemmtilegur 

teiknari og málari. Fyrsta barnabókin sem hún myndskreytti var ljóðabókin 

Tindátarnir eftir Stein Steinar, en þremur árum síðar fór hún sjálf að búa til sögur, 

fyrsta bók hennar Sagan af svörtu gimbur kom út árið 1946 og í kjölfar hennar 

gaf hún út Kötturinn sem hvarf (1947), Fljúgandi fiskisaga (1948) og Stafirnir og 

klukkan (1949).  

Bangsi læknir var svo fyrsta smábarnabók Herdísar Egilsdóttur, einnig gerði hún 

Siggu og skessuna í fjallinu og smásöguheftin Spékoppa 1-2 sem komu út árið 

1978. Myndir Herdísar eru barnalegar, einfaldar teikningar og lítið unnar. Aðrir 

listamenn sem myndskreyttu bækur á þessum tíma voru Sigríður Björnsdóttir og 

Gylfi Gíslason sem bæði myndskreyttu bókina Alli Nalli og tunglið eftir Vilborgu 

Dagbjartsdóttur og Ásgerður Búadóttir gerði bæði texta og myndir við bókina 

Rauði hatturinn og krummi árið 1961. Myndabókum fyrir börn fór svo fjölgandi 

hér á landi eftir 1970 (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:231-240). Saga íslenskra 

barnabóka er nátengd þróun íslensks samfélags. Þegar þróun samfélagsins hefur 

verið hæg hafa barnabækur sýnt merki stöðnunar en þegar þróunin hefur verið 

hröð hafa barnabókahöfundar brugðist við því, m.a. ef átök hafa orðið í 

samfélaginu þá hafa barnabókahöfundar reynt að túlka þau fyrir börn og foreldra 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:359).  

Þrátt fyrir það er þróun barnabóka á margan hátt langt á eftir nágrannalöndum 

okkar. Það sem á mestan þátt í því er smæð landsins og fæð íbúa. Myndabækur 
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eru gífurlega kostnaðarsamar en samhliða tækniframförum og nýjungum í 

prentvinnslu hefur þessi kostnaður lækkað umtalsvert. Íslenskar myndabækur 

eru mjög misjafnar að gæðum og mætti þá helst um kenna vanþekkingu höfunda 

og myndlistarmanna á bókmenntaforminu. Myndabókahöfundar þurfa ekki að 

eyða miklu í lýsingar á öllu mögulegu  og ómögulegu, heldur sjá myndirnar um 

það. Þrátt fyrir það vilja sumir þeirra falla í þá gryfju að lýsa öllu í smáatriðum 

sem sést á myndunum (Margrét Tryggvadóttir, 1999: 114-115). 

Fantasían hefur notið gríðalegra vinsælda síðustu ára í barnabókum. Þar er hún 

oftast einföld og eðlileg í söguheimnum sem skapaður er. Galdur og ferðalög 

koma einkum fyrir í bókum sem sækja í þjóðlegan sagnasjóð, og má þar nefna 

Dynk eftir Brian Pilkington. Dýr eða furðuverur eru oft persónur í myndabókum 

og hafa þau mannlega eiginleika og tilfinningar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2004). 

2.2. Hugmyndafræði og menning 

Barnabækur eiga ekki að endurspegla fordómafullt samfélag að sögn Bob 

Dixon´s, sem gaf út tveggja binda verk árið 1977 sem hét Catching Them Young. 

Þar deilir hann hugmyndafræði ýmissa vinsælla barnabókahöfunda. Þar leggur 

hann áherslu á að þær eiga að sýna jákvætt þjóðfélag þar sem ríkir jafnrétti, allir 

eiga sama möguleika og þar sem einn kynþáttur á ekki að vera æðri öðrum. 

Kynþáttafordómar, að Negrastrákunum frátöldum, eru sjaldséðir í íslenskum 

myndabókum en staða kvenna mætti þó vera betri. Mæður eru áberandi mikið 

inni á heimilum, en það endurspeglar e.t.v. raunveruleikann í samfélaginu en ekki 

afstöðu höfundar. Einn íslenskur höfundur hefur markvisst unnið að því að brjóta 

niður fordóma og úrelt gildi samfélagsins í verkum sínum, sem hún gerir á 

skoplegan hátt. Það er Sigrún Eldjárn (Margrét Tryggvadóttir, 1999:115-117).  

Barnabókmenntir eru hluti af barnamenningunni. Myndabækur eru sérstaklega 

ætlaðar börnum á leikskólaaldri. Sumar myndir í barnabókum lifa kynslóð eftir 

kynslóð og margar persónur barnabóka verða þjóðþekktar og sumar 

heimsþekktar. Þjóðþekktar persónur íslenskra barnabóka eru fjölmargar og má 

þar nefna, Jón Odd og Jón Bjarna, óþekktarangann Gutta og fyrri kynslóðir barna 
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þekkja Hjalta litla. Goðsögur, þjóðsögur og ævintýri eru merkilegur sagnasjóður 

og mikilvægur hluti af menningararfinum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006: 20-

21). Sögur um tröll eru vinsælar og þar hefur Brian Pilkington sýnt og sannað 

hversu stórkostlegur listamaður hann er, bæði í máli og myndum, með 

tröllabókum sínum og svo auðvitað með íslensku þjóðsagnapersónunum, Grýlu 

og jólasveinunum.  

Náttúran er oft ríkjandi í íslenskum barnabókum, burstabærinn er orðinn sígilt 

tákn sveitarinnar og Hallgrímskirkjuturn er tákn reykvískrar borgarmenningar. Í 

Blómunum á þakinu nota Ingibjörg Sigurðardóttir og Brian Pilkington sömu tákn, 

þ.e. burstabæinn fyrir sveitina og Hallgrímskirkjuturn fyrir borgina. Náttúran er 

yfirleitt sjálfi sér lík þó megináhersla sé jafnan á gróin svæði en hraunið er 

einkum sýnilegt í tröllasögum (Margrét Tryggvadóttir, 1999:117-118).  

Eins og áður hefur komið fram eru bækur Pilkingtons innblásnar af íslenskri 

náttúru og þjóðsögum. Þjóðsögur eru í eðli sínu öðru fremur afþreying, 

skemmtiefni, barnagaman, uppeldisfræði, kímni, skáldskapur og fagurfræði (Árni 

Björnsson, 1990:85). Tröll koma bæði við sögu í ævintýrum og þjóðsögum. 

Þjóðtrúin leikur veigameira hlutverk í þjóðsögum heldur en ævintýrum og þar er 

þjóðarsálin lifandi komin og íslensku tröllin í öllu sínu veldi. Þau er hluti af 

náttúrunni og landið ber þeim ævarandi vitni. Fræðimaðurinn Jón Árnason lýsti 

tröllum svo að þau væru meiri og sterkari en menn, heimsk og hamslaus, gráðug 

og grimm, en vissu þó marga hluti sem menn vita ekki, þau eru góðviljuð, 

drenglynd og trú sem gull. Sum þeirra mega ekki sjá dagsljósið og verða að steini 

ef sól nær að skína á þau og eru því ávallt á ferð á næturnar (Ólína 

Þorvarðardóttir, 1995:22-23). Lýsingar Jóns og Pilkingtons á tröllunum eru afar 

áþekkar, bæði á útliti og háttalagi. Pilkington lýsir þessu vel í öflugu myndmáli.  

Fjölbreytt viðfangsefni barnabóka veita börnum margvíslega sýn á veröldina og 

auka þekkingu þeirra á heiminum. Það ýtir undir ímyndunaraflið og gefur börnum 

hugmyndir sem skila sér í leik þeirra. Anna Þorbjörg bendir á að Símon Jóhannes 

Ágústsson sálfræðingur lagði áherslu á það í grein sinni um börn og bækur, sem 

kom fram í Skírni árið 1963, að það eigi að bjóða börnum frá fyrstu tíð 



18 
 

skemmtilegt og vandað efni við þeirra hæfi. Hann segir að hugur barna sé gljúpur 

og næmur og aldrei á ævinni verðum við fyrir eins djúpum og varanlegum 

áhrifum frá bókum og í barnæsku, þá er innlifunarhæfileikinn mestur (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:22). 

2.3. Mikilvægi og hlutverk myndabóka 

Eins og áður hefur komið fram eru fyrstu bækurnar sem börn fá í hendurnar 

ríkulega skreyttar myndum. Myndabók er skilgetið afkvæmi myndskreyttra 

barnabóka síðustu aldar, hún hefur aðallega þróast á síðustu áratugum samhliða 

framförum í prenttækni (Margrét Tryggvadóttir, 1999:102).  

Myndskreyttum bókum má gróflega skipta í fjóra flokka: 

1. Bendibækur, sem eru fyrir yngstu börnin. Þær eru án söguþráðar og 

einnig stundum án orða. 

2. Myndabækur sem segja sögu, með eða án texta. 

3. Ríkulega myndskreyttur texti, sem kemst illa eða ekki af án mynda.  

4. Myndskreyttar sögubækur. Í þessum flokki hefur textinn yfirhöndina. 

Myndirnar nægja ekki einar sér til að segja söguna. Textinn þarf þó ekki að 

vera langur (Margrét Tryggvadóttir, 1999:101). 

Myndunum fækkar síðan í bókum fyrir eldri börn, en þá er helsta hlutverkið að 

halda athygli lesandans. Hinar eiginlegu myndabækur eru langt frá því að vera 

einfaldar, en það er vegna þess að góðar bækur, gerðar fyrir ólæs börn, hafa tvo 

innbyggða lesendur, hinn fullorðna sem les og barnið sem lesið er fyrir. Það 

verður alltaf að gæta þess vel að samræmi sé á milli mynda og texta, því myndin 

getur aldrei fylgt textanum algerlega eftir og á heldur ekki að gera það, því hún 

sýnir aðeins eitt augnablik frásagnarinnar. Bestu myndabókahöfundarnir skilja að 

í myndabókum eru í raun tvær frásagnir, önnur í orðum og hin í myndum. Hvora 

um sig má nota til styrkingar, að skapa væntingar lesenda og virkja hina 

frásögnina enn frekar (Margrét Tryggvadóttir, 1999:102-103). 
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3. Bækur Brian Pilkington´s 

Íslenskar barnabækur eru vel staddar í bókmenntaflórunni í dag. Gerðar eru 

skemmtilegar myndabækur handa yngstu börnunum og fyrir þau eldri eru gerðar 

ævintýrabækur af ýmsu tagi. Í íslenskum barnabókum er samfélag okkar kynnt 

bæði í fortíð og nútíð. Reynsluheimur barnanna víkkar auk þess að ímyndunarafl 

þeirra eykst. (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:230) Bækur Pilkington´s um íslensku 

tröllin og jólasveinana þrettán eru löngu orðnar landskunnar og eru til á 

fjölmörgum heimilum íslenskra barna.  

3.1. Brian Pilkington í bókmenntasögunni 

Brian Pilkington hefur unnið hug og hjörtu landsmanna með bókum sínum og eru 

bækur hans um íslensk tröll löngu orðnar landskunnar. Eins og áður hefur komið 

fram notar Pilkington þjóðsögurnar og fær innblástur úr íslenskri náttúru (Brian 

Pilkington, 1999).  

Fyrsta íslenska bókin sem Pilkington myndskreytti var Ástarsaga úr fjöllunum 

(1981), textinn er eftir Guðrúnu Helgadóttur og hefur þessi bók verið gífurlega 

vinsæl. Bókin segir frá feðgum, en pabbinn segir syni sínum sögur, meðal annars 

um Flumbru og strákunum hennar átta, en sú saga er aðal efni bókarinnar. Í 

bókinni tengjast náttúruhamfarir tröllunum. Þegar þau taka til hjá sér hrynja 

klettar úr fjöllunum, þegar þau elda mat þá kemur eldgos og þegar þau elskast þá 

kemur jarðskjálfti. Sögumaður greinir opinskátt frá ástum tröllanna og þótti bókin 

klámfengin í enskumælandi löndum (Margrét Tryggvadóttir, 1999:55). 

Árið 1982 myndskreytti Pilkington söguna af Gilitrutt. Myndirnar eru frábærar og 

öll myndræn útfærsla framúrskarandi (Margrét Tryggvadóttir, 1999:55). Gilitrutt 

er magnað tröll sem er hluti af þjóðarsálinni, skessan sem allir Íslendingar eru 

hræddir við en hafa samt lúmskt gaman af (Gilitrutt, 1982). 

Næsta bók Pilkington´s sem gefin var út 1985 var Blómin á þakinu. Textann 

skrifaði Ingibjörg Sigurðardóttir, en bókin segir frá Gunnjónu gömlu sem býr í 

sveit og ákveður einn daginn að yfirgefa sveitina og flytja til borgarinnar. Hún á 

erfitt með að festa rætur og verður ekki hamingjusöm fyrr en hún er komin með 
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öll dýrin úr sveitinni til sín og torf á þakið á blokkinni. Sagan gerist greinilega á 

Íslandi og eins og í öðrum myndabókum þá táknar burstabærinn sveitina og 

Hallgrímskirkja borgina. Fjöldi smáatriða sem sjá má á myndunum eru ekki í 

textanum og eru þau býsna drjúg viðbót við persónusköpunina (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999:55-56).  

Árið 1992 kom aftur út myndabók eftir Pilkington og Guðrúnu Helgadóttur, og 

var það bókin Velkomin heim Hannibal Hansson. Ári síðar gaf Pilkington út 

myndabókina Snæljónið ásamt Ólafi Gunnarssyni. Myndir beggja þessara bóka 

eru í ramma og telur Margrét Tryggvadóttir það halda lesanda fjær söguefninu og 

það takmarki söguheiminn (Margrét Tryggvadóttir, 1999:56-57).  

Pilkington gaf síðan út bók árið 1997, þar sem hann gerði myndir við sögu 

Guðrúnar Helgadóttur, en sú bók heitir Englajól og skartar hún einstaklega 

fallegum og vönduðum myndum við virkilega hugljúfa sögu (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999:57). 

Allt um tröll skrifaði Pilkington og myndskreytti árið 1999. Í þessarri bók lýsir 

hann heimi íslensku tröllanna á fyndinn og frumlegan hátt. Meðal annars segir 

hann frá hegðun tröllanna, útliti og innræti, klæðaburði, matar- og svefnvenjum, 

heimkynnum og fleira slíku (Pilkington, 1999). Bókin er afar skemmtileg lesningar 

og hún tekur mann með sér í heim tröllanna, m.a. hvernig hann lýsir híbýlum 

þeirra, siðum og venjum í smáatriðum. Myndefnið er fjölskrúðugt og sýnir 

afburða hæfileika Pilkington´s í litasamsetningu og hvernig hann teiknar þeirra 

helstu einkenni ýtarlega. 

Ári síðar gaf Pilkington út bókina Hlunkur, en hún segir frá tröllastrák sem vaknar 

upp af löngum svefni og veit hvorki hvar hann er eða öllu heldur hver hann er 

(Pilkington, 2000). Í bókinni má glögglega sjá hinn íslenska kalda vetur, þar sem 

snjórinn þekur jörðina og norðurljósin skína skært. Það er aðdáunarvert að sjá 

hvernig Pilkington nær svipbrigðum Hlunks, þegar hann sefur í snjónum með 

værðarsvip, óttinn þegar hann veit ekki hver hann er, forvitnin þegar hann sér 
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hrafnanna tvo, vonin þegar hann sér til ljósa og hamingjan þegar hann er komin 

heim.  

Pilkington bregður nýju ljósi á fjölskyldu jólasveinanna og íslenska jólasiði í 

bókinni Jólin okkar (2001) við hlið sígildra jólakvæða Jóhannesar úr Kötlum. Þar 

segir hann frá þessarri furðulegu fjölskyldu, hinni hrikalegu Grýlu, eiginmönnum 

hennar og sonum, jólaveinunum 13 og hinum ógurlega jólaketti. (Pilkington, 

2001).  

Dynkur, sagan af litla trölladrengnum, kom út árið 2004. En hún segir frá Dynk 

litla sem er hræddur við dagsljósið og allt forvitna mannfólkið. En þegar móðir 

hans fer með hann út úr hellinum er ekkert eins og hann hafði gert sér í 

hugarlund. Þá kemst hann að því að mennirnir eru litlir og meinlausir (Pilkington, 

2004). Stórkostleg náttúra Íslands er í aðalhlutverki í þessu verki, þar sem fjöll og 

grösugar brekkur, kindur og fuglar, býflugurnar og íslensku blómin eru áberandi.  

Árið 2007 kom síðan út bókin Tryggðatröll sem Steinar Berg orti og Pilkington 

myndskreytti. Sögusviðið er Borgarfjörður og segir sagan frá samskiptum 

tröllastúlkunnar Drífu og bóndasonarins Bergsteins. Kennileitin í Borgarfirði 

öðlast líf og örnefnin merkingu. Bókin er innblásin af umhverfinu og er fyrsta bók 

Steinars.  

Aðrar bækur sem Pilkington hefur bæði myndskreytt og skrifað eru Á dýrabaki, 

texti eftir Þórarinn Eldjárn, Jóladýrin, texti eftir Gerði Kristnýu, Lubbi Lundi 

(2008), Tröllagleði (2009), texti eftir Steinari Berg, The hidden people of Iceland 

(2011), texti eftir Terry Gunnell, Trolls – Philosophy and Wisdom (2011), 

Jólasveinarnir 13 (2009), Auga Óðins – sjö sögur úr norrænni goðafræði, 

smásagnarsafn og Hvíta hænan (2011) í þýðingu Vilborgar Dagbjartsdóttur. 

Einnig skrifaði hann bókina Mánasteinar í vasanum (2003), og hlaut hann 

Dimmalimm - íslensku myndskreytingarverðlaunin fyrir hana sama ár 

(Auðþekkjanlegur og frábærlega vandaður frásagnarstíll, 2003). 
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3.2. Sögupersónur Pilkington´s 

3.2.1. Tröllin 

Í tröllabókum blæs Pilkington nýju lífi í furðuveröld tröllanna á fyndinn og 

frumlegan hátt. Skemmtilegt er að sjá hvernig hann lýsir híbýlum tröllanna, 

siðum og venjum frá eigin brjósti. Hugmyndaflug hans er ótrúlegt og myndefnið 

afar fjölskrúðugt, m.a. hvernig hann sýnir tröllin í mismunandi aðstæðum. Allt frá 

því að vera í eldhúsinu að hræra í pottunum að því hvernig þau hlúa að fuglum og 

dýrum í náttúrunni (Pilkington, 1999). 

Tröllin á Íslandi eru sjálfsagt jafngömul og landið sjálft. Í fjölda ára gátu þau 

gengið óhindrað um fjöll og dali, hamra og klettagil og ekkert truflaði tilveru 

þeirra. Það var ekki fyrr en um landnám að tröllin voru ekki lengur einu verurnar 

á landinu. Margar skrítnar sögur urðu til næstu aldirnar um samskipti trölla og 

manna. En smám saman fóru tröllin að draga sig í hlé og skipta sér minna af 

mannfólkinu (Pilkington, 1999). 

3.2.2. Jólasveinarnir 

Að sögn Pilkingtons tengjast jólasveinarnir tröllum því foreldrar þeirra eru bæði 

tröll og eins og þjóðsögurnar segja búa tröllinn upp í fjöllum. Hann leggur mikla 

áherslu á að ná réttri mynd af  íslensku jólasveinunum og hafnar því algjörlega að 

hafa þá í rauða og hvíta búninginum. Bókin Jólasveinarnir 13 er að jafnaði bæði 

skrifuð út frá rannsóknum og ímyndunarafli. Rannsóknirnar voru miklar því hann 

vildi ná þeim eins og Íslendingar sjá þá, því lagði hann mikinn metnað í að ná öllu 

rétt, frá tölum á fatnaðinum að pottunum og pönnunum (O´Brien, 2012). 

Fyrir utan bókina hans Pilkington´s hafði aðeins einu sinni áður verið skrifað um 

jólasveinana 13, en það gerði Jóhannes úr Kötlum árið 1932 þegar hann gaf út 

ljóð, þar sem hann lýsti hverjum og einum jólasveini, ásamt Grýlu og Leppalúða 

og jólakettinum. Fyrir utan ljóðið voru ekki miklar upplýsingar sem Pilkington gat 

byggt á. En þrátt fyrir það gat hann gert sér í hugarlund um hvernig þessir 13 

skrítnu menn voru og svo lét hann hugmyndaflugið vinna. Hann vildi ekki bara ná 

útlitinu réttu heldur einnig framkomu þeirra og viðhorfi. Ólíkt hinum dæmigerða 
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sveinka sem flest börn þekkja sem vinalega manninn í rauðu fötunum sínum og 

með hvíta skeggið eru íslensku jólasveinarnir skrítnir í útliti og vildi Pilkington ná 

persónuleika þeirra út frá nöfnunum, Skyrgámur, Ketkrókur, Kertasníkir og fleira. 

Krakkar bæði elska og hræðast jólasveinana, því það eru  læti í þeim og 

hamagangur. Það reyndist Pilkington erfitt að ná jafnvæginu réttu á milli þess að 

hafa þá elskulega en samt dálítið óþekka, nánast eins og erfitt barn. Þetta 

verkefni tók allt að 6 mánuði. Hann notaði blöndu af ýmsum myndlistarefnum og 

vel völdum áhöldum til að myndskreyta hvern og einn jólasvein. Með örþunnum 

burstum sínum gerði hann öll smáatriði þeirra sýnileg, hvert einasta hár á 

höfðinu, hverja hrukku og skakkar tennur.  

Hann hafði sérstaklega gaman af því að teikna móður þeirra, hina stjórnsömu og 

freku Grýlu. Þegar hann teiknaði hana fyrst þá gerði hann hana mjög 

raunverulega, það er ekkert vingjarnlegt við hana og þess vegna hafði hann mikla 

unun á því að teikna hana. Útgefendur bókarinnar höfnuðu fyrstu myndinni af 

henni, þeir töldu hana vera of óhugnanlega (O´Brian, 2012). 

3.3. Pilkington og menningararfurinn 

Bækur Pilkington´s um tröllin og jólasveinana vekja alltaf mikla lukku hjá börnum. 

Eins og fram hefur komið nýtir hann sér íslenskar þjóðsögur og það gerir bækur 

hans frábrugðnar ævintýrasögum. Anna Heiða Pálsdóttir segir eftir Lindu Dégh í 

grein sinni Að skrifa inn í aldagamla hefð, að ævintýri séu sögur gæddar töfrum 

sem geti ekki verið sannar, og áheyrendur séu meðvitaðir um að sagan sé ósönn og 

ótrúleg. Þetta  aðskilur ævintýri frá þjóðsögum, sem geta verð sannar (Anna Heiða 

Pálsdóttir, 2005).  

 

Ólína Þorvarðardóttir segir í grein sinn Þjóðsagan og barnið: „Þjóðsagan hefur fylgt 

mannkyninu frá örófi alda, hún er jafngömul menningunni, hluti af tjáningu okkar 

og viðleitni til þess að skilja og skilgreina heiminn. Þjóðsögur og ævintýri eru eitt 

öflugasta uppeldistæki sem fólki stendur til boða.“ Hún tekur einnig fram að 

þjóðsögur séu ekki bara til þess að skemmta heldur líka til að mennta (Ólína 

Þorvarðardóttir, 1996).  
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Bækur Pilkingon´s eru tilvaldar til kennslu, ekki bara vegna skemmtanagildis heldur 

einnig vegna menningar- og uppeldislegs gildis. Mikilvægt er að börnin kynnist 

þjóðsögum því það eru þau sem munu viðhalda menningu þjóðarinnar og 

lífsgildum hennar.  Skýrar og sterkar persónur í bókum hans fanga hug barnanna og 

börnin tengjast persónunum og standa í sporum þeirra. Hann boðar heiðarleika, 

hjálpsemi, kænsku, vinsemd, trygglyndi, tillitsemi og virðingu, ekki bara manna á 

milli heldur líka gagnvart gæðum landsins. Bækur hans miðla siðferði og gildismati 

þjóðarinnar gegnum sögur hennar og þannig styður hann við menningararfinn.  

Myndskreytingarnar í bókum hans hrífa börn jafnt sem fullorðna og glögglega má 

sjá boðskap hans bara með því að horfa á myndirnar. Harpa Björnsdóttir 

myndlistarmaður segir: „Mikilvægt er að barnið heillist af myndunum og skilji þann 

boðskap sem í þeim felst. Í góðum bókum kallast saga orðanna á við sögu 

myndanna, þess vegna þarf góður texti góðar myndir og öfugt. Hin ytri áhrif 

myndanna kalla fram hin innri hughrif með lesandanum, sem ásamt boðskap 

orðanna eru hinn raunsanni mælikvarði okkar og úrslitadómur um gæði verksins í 

heild sinni.“ (Harpa Björnsdóttir, 1998). 
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Lokaorð 

Í ritgerðinni minni fjalla ég um barnabækur og legg aðal áherslu á myndskreyttar 

bækur og hvernig þær eignast sinn sess í hjarta barna. Vel myndskreyttar bækur 

vekja áhuga hjá börnum og skilningur þeirra á sögunni verður betri ef myndir fylgja.  

Bækur vekja forvitni hjá börnum og þau tengja við sögupersónur þegar þær sýna 

tilfinningar, m.a. í gleði, reiði, sorg, depurð, hamingju og fleiru slíku. Ein leið barna 

til tjáningar er í gegnum bækur en þau sjá sig í gegnum sögupersónur, hvort sem 

þær eru mannfólk, álfar, tröll eða dýr.  

Bækur og myndskreytingar Pilkington´s eru mörgum börnum kunnugar. Myndefnið 

er afar fjölskrúðugt og lýsir hann hverri sál og umhverfi í hinum minnstu 

smáatriðum. Ef maður vissi ekki betur um tilvist þeirra þá tryði maður því að tröll 

og jólasveinar væru nákvæmlega eins útlítandi og hann teiknar. Hann notar fallega 

litablöndun sem grípur hvert auga og svipbrigði og háttalag gefur sterklega til 

kynna hvernig þeim líður. Eins og fram hefur komið notar Pilkington íslenska 

náttúru sem bakgrunn og það er virkilega gaman að því að sjá hvernig hann notar 

hugmyndaflugið í tengslum við hana.  

Ég tel að bækur Pilkington´s efli vitsmuna-, félagslegan- og siðferðisþroska að því 

leyti að þær hjálpa börnum að uppgötva og þau læra að þekkja sögur og siði 

þjóðarinnar. Þær örva ímyndunarafl sem nýtist þeim í leik og starfi.  Börn tileinka 

sér hegðun og mótast félagslega með því að skoða sambönd og samfélag bókanna 

og þau tileinka sér góðan boðskap með því að setja sig í spor persónanna og 

þroskast því siðferðislega. Einnig tel ég að börnin þroskist tilfinningalega því þau 

læra að það eru ekki allir eins, þau þróa með sér jákvæða hugsun og sjá fjölbreytni 

tilfinninga.  

Í ritgerðinni fjalla ég aðallega um tröllabækur Pilkingtons, jólasveinana 13, Grýlu og 

Leppalúða, sem hann hefur myndskreytt, en einnig hefur hann myndskreytt fjölda 

annara bóka. Hann er sannkallaður listamaður og tel ég hann vera algjörlega 

framúrskarandi á sínu sviði. Leikskólabörn sem og aðrir græða mikið á því að 

kynnast og hafa aðgang að verkum hans.  
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