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Upphafið
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á teiknimyn-
dum, myndasögum og tölvuleikjum, og vildi 
ég því gera lokaverkefni sem væri tengt öllu 
þessu. Eitt af því sem mér finnst skemmti-
legast að gera er að teikna. Ég vildi því líka 
geta gert verkefni þar sem ég fæ að njóta 
mín við að teikna. Í upphafi hafði ég enga 
fasta hugmynd, aðeins að í grunninn vildi 
ég segja sögu; eitthvað sem fólk gæti horft á 
eða lesið og fengið eitthvað út úr. 

Mynd 1 Fyrsta skissan af 
Morph.

Mynd 2 Önnur skissan af 
morph í land og flug formi.



Ég hef teiknað fugla síðan ég var krakki. 
Út frá þeirri áráttu fann ég karakter sem 
ég vildi láta söguna tvinnast í kringum. 
Ég mótaði karaktera og umhverfi sem ég 
vildi vinna með. Karakterarnir voru ab-
strakt og byggðir á dýrum eins og fuglinn 
Morph. Nafnið Morph kemur frá ensku 
orði „umbreyting“ (metamorphosis). Í 
þessari teiknimyndasögu getur Morph 
breyst eftir þörfum til þess að yfirvinna 
hindranir. Sagan tók síðan að byggjast í 
kringum þau skilaboð, að það sé í lagi að 
fá hjálp og maður þurfi ekki að gera allt 
sjálfur. Svo komu hinir karakterarnir inn 
í teiknimyndina, og þeir hjálpa Morph 
við að sigrast á hinu slæma eða vona – 
„vonda kallinum“. 

Mynd 3 Tölvuteikning af 
Morph áður en Thunder Head 
varð í vinnslu.



Söguna vantaði samt meira en nokkra karaktera, umhverfi og 
vondan kall. Það vantaði eitthvað persónulegra, alvöru sögu. 
Þá fór hugmyndin að breytast og snúast meira um mig sjálfann. 
Sagan varð meira um mig og hluti sem ég hef farið í gegnum í 
lífinu. Í þeirri sögu er ég að fara í gegnum tilvistarkrísu og Morph 
kemur til mín og fer í gegnum minningar – þessar minningar 
sýna mér að ég hef getað komist í gegnum erfiða tíma. 

Mynd 4 Flug form Morph 
fyrir Thunder Head.

Mynd 5 Sund form Morph.



Fyrstu skrefin
Mér fannst þetta áhugavert en þó 
ekki alveg vera það sem mig lan-
gaði að segja frá. Það fór mikill tími 
í sjálfskoðun og einnig  fór ég að 
rannsaka frásagnaraðferðir. Three 
acts structure og The heroes jour-
ney, tvær helstu frásagnaraðferðir-
nar. Hægt er að sjá þessar frása-
gnaraðferðir í alls konar sögum, 
meira að segja svo gömlum sem frá 
Egyptum og Grikkjum svo dæmi séu 
tekin.
 

Mynd 6 Infograf af The He-
ro’s Journy formúlinni.



Eftir þessar rannsóknir mínar fór ég að búa 
til karakter sem að hluta er byggður á sjál-
fum mér en er engu að síður sérstök man-
neskja. Þannig var hægt að búa til þessa 
sögu sem mig langar að segja frá, þar sem 
fólk getur séð sig sjálft en ekki lesið endi-
lega sögu um Finn Matteo – það er að seg-
ja: mig. Á þessum hröðu tímum eru margir 
að fást við kvíða, meðal annars ég. Í þes-
sari sögu vill ég að fólk geti lært einhverjar 
aðferðir til þess að fást við kvíðann ásamt 
því að lesa skemmtilega myndasögu. 
En hvernig sýni ég kvíða? Ég ákvað að sýna 
hann sjónrænan hátt í karakternum. Hann 
er með krullað hár sem er eins og ský í lag-
inu, þannig að ég kallaði hann Cloud. Veður 
hefur áhrif á líðan hans, hárið hans dekkist 
þegar honum líður illa, eins og þegar dim-
mir í lofti þegar veðrið er vont. Þannig er 
nokkuð auðvelt að sjá hvernig Cloud líður í 
gegnum söguna.



Mynd 7 Skissa af Cloud 
og Morph, Cloud dapur.

Mynd 8 Tölvuteiknaðar 
síður úr Thunder Head.

Mynd 9 Tölvuteiknaðar 
síður úr Thunder Head.



Myndasagan

Með frásagnastrúktúrinn sem kallast The heroes jour-
ney sem grunn sá ég hvernig mátti skipta sögunni upp 
í þrjá kafla. Sá frásagnastrúktúr byggist á að hetjan 
þurfi að fara í ákveðið ferðalag, og glíma við van-
damál, til að ná þroska eða sigrast á óvættinum. 

Kafli 1 Cloud er kvíðinn fyrir að þurfa að halda 
kynningu fyrir bekkinn sinn. Fuglinn Morph dregur 
hann í tölvuleik, í borð þar sem að hann lærir aðferð til 
þess að geta kynnt mál sitt fyrir fólki. Öndunaraðferðin 
4-7-8 er kynnt hér og lesendur eta farið eftir henni til 
þess að slaka á.

Mynd 10 Síða úr Thunder Head 
sem sýnir Cloud nota 4-7-8 
önduaraðferð.

Mynd 11 Síða úr Thunder Head 
sem sýnir Ínfograf á 4-7-8- 
öndunaraðferðina.



Mynd 12 Tölvu-
teiknaðar síður 
úr Thunder 
Head.

Mynd 13 Tölvu-
teiknaðar síður 
úr Thunder 
Head.

Mynd 14 Tölvu-
teiknaðar síður 
úr Thunder 
Head.



Kafli 2 Cloud fer að bera sig saman 
við bekkjarbróður sinn sem hefur tekist 
að gera svo margt í lífinu. Í kjölfarið fær 
Cloud minnimáttarkennd sem leiðist út í 
kvíðakast. Morph dregur Cloud í leikinn 
og þar berst hann á móti púka sem stríða 
hann og meiða hann andlega. Við endin-
gu lærir hann að takast á við neikvæðar 
hugsanir sínar – og sér að hann er ekki 
eini sem á við vandamál að stríða. Hér er 
kynnd Cougnitive reconstruction, hugsu-
naraðferð sem hjálpar mann að rökræða 
við sjálfan sig þegar kvíðinn magnar van-
damálin og dregur neikvæðar hugsanir á 
raunhafari hátt.



Mynd 15 Ínfógraf úr Thun-
der Head um Cougnu-itive 
reconstruction.

Mynd 16 Síður ú Thunder 
Head sem sýna Cloud nota 
Cougnitive reconstruction.

Mynd 17 Tölvuteiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 18 Tölvuteiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 19 Tölvuteiknaðar síður úr 
Thunder Head.



Kafli 3 Síðasti kaflinn-
fjallar um að sigrast á sinni 
slæmu hlið. Cloud keppir 
við „dökku hliðina“ af sjál-
fum sér. Hann lærir að vera 
góður við sjálfan sig og taka 
einn dag í einu, til að læra 
að takast á við lífið. Hér var 
ekki nein sésrtök aðferð 
kynnt en sýnt er að vera 
góður við sig.



Mynd 21 Tölvutei-
knaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 22 Tölvu-
teiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 23 Tölvu-
teiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 20 Síður 
úr Thunder Head 
sem sína Cloud 
og Dark Cloud að 
koma sér saman.



Kvíði
Í myndasögunni er kvíði 
skiptur niður í þrjá von-
da karla sem koma fram í 
borðonum. Risaeðla, púkar 
og Dark Cloud. Þeir tákna 
þrjá hliðar kvíðans. Risaeðlan 
táknar hvernig kvíði getur 
stækkað og orðið að stóru 
skrímsli fyrir einstaklinga. 
Púkarnir tákna neikvæðar 
hugsanir sem kvíði getur 
valdið. Þriðji er Dark Cloud 
sem er andstæða Cloud og 
á að tákna þá dimmu hlið 
sjálfsins. Kvíði er í huganum 
og það er oft að maður sjál-
fur sé fyrir manni verstur.



Mynd 24 Skissa af 
risaeðlu og púka.

Mynd 25 Skissu af 
Dark Cloud.

Mynd 26 Tölvu-
teiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 28 Tölvu-
teiknaðar síður úr 
Thunder Head.

Mynd 29 Tölvu-
teiknaðar síður úr 
Thunder Head.



Aðferðir og 
miðlun
Ég skissaði upp ramma með helstu 
atriðum, umhverfi og karakterum 
sem koma fram. Eitt skref í ferlinu 
var einnig að ákveða stílinn. Með 
leiðsögn frá kennurum og með 
tímarammann í huga til að gera 
verkefnið, var niðurstaðan sú að 
gera útlínur á pappír með bleki og 
lita síðan restina í tölvu. Ég valdi 
að hafa einn lit fyrir hvern kafla. 
Það sýnir þróun hans Clouds í geg-
num söguna og með því að hafa 
hann í einn lit og borðin í annan 
monolit er létt að skapa sjónrænan 
kontrast og hjálpar lesendum að 
sjá hvað er í gangi.

Mynd 30 
Skissaaf síðu 
úr Thunder 
Head.

Mynd 31 
Skönnuð 
síða með 
texta.

Mynd 32 
Síða úr 
Thunder 
Head með 
liti





Á sama tíma var er ég í sambandi við prentstofur. Ég spurði út í 
rísó–prent, offset og stafræna prentun. Rísó og offsettprentun 
eru alltof dýrar aðferðir fyrir háskólanema sem hefur ekki mikinn 
pening á milli handanna. Þannig að ég þurfti að sættast við sta-
fræna prentun fyrir prófdæmingu. Fyrir sýninguna í september 
mun ég  prenta fleiri eintök sem verða til sölu ásamt plökötum og 
límmiðum. Þetta verður staðsett við  myndasöguna mína og mun 
einnig gagnast til að leiða fólk að verkinu mínu á sýningunni. Þar 
verður hægt að fá brot á hvað sagan inniheldur og vonandi vekur 
það áhuga fólks um að fræða sig um kvíða.



Mynd 33 Mockup af límmiðum af 
Cloud og Morph.

Mynd 34 Mockup af Thunderhead 
mydasögunni.

Mynd 35 Mockup af plaköt af Thunder 
Head. 



Að lokun
Það var rosalegt ferli að gera þessa bók, sem hófst á því að mig 
langar að nota fugl og hafa hann í einhverskonar teiknimynd. Það 
þróaðist út í svo í mikla sjálfskoðun, þar sem ég uppgötvaði þen-
nan kvíða sem ég hef alltaf glímt við – og hugmyndir um að  nýta 
hann í sögu sem hjálpaði mér. En svo bættist einnig við, að mig 
langaði til að þetta hjálpaði líka öðru fólki sem glímir við sama 
vandamál.  

Mynd 36 Tölvuteiknuð mynd af Cloud 
og Morph.

Mynd 37 Tölvuteiknuð mynd af ri-
saeðlu, púka og Dark Cloud.



Að útbúa heila sögu – með öllu sem því fylgir – var mjög krefjan-
di verkefni, meðal annars af því að ég er ekki góður í íslenskri 
málfræði og ekki heldur í ensku. Ég er mest megnis teiknari og 
elska að segja frá sögum á myndrænan hátt. Að geta gert þessa 
bók þýðir því heilmikið fyrir mig. Það var mjög krefjandi að gera 
svona verkefni á nokkrum mánuðum. En þetta er vissulega eitth-
vað sem ég vill halda áfram í framtíðinni – að teikna og skapa.



Myndaskrá:
Myndir 1, 2, 7, 24, 25, 30 
Frá skissubók höfunda.

Myndir 2-5, 8-23, 26-29, 
31-37 Frá höfunda

Mynd 6 Skann af teikningu 
frá nafnlausum höfun-
di sótt Wikipedia 12. maí 
2020

Leiðbeinendur:
Atli bollasson
Ármann Agnarsson
Lóa Auðunsdóttir
Ragnar Freyr Pálsson

Þakkir:
Jón Sigurðsson Nordal
Sunna Guðný Sverrisdóttir








