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Ágrip  

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, vorönn 2010, 

er barnabókin Búi og Brá fara á stjá. Markmiðið með henni er að hún nýtist í kennslu 

og opni leið að fjölbreyttari kennsluaðferðum og samþættingu námsgreina. Bókin er 

helst ætluð lesendum á yngsta stigi grunnskóla. Sagan segir frá tveimur tröllabörnum 

og þeirra ævintýrum. Hún er ríkulega myndskreytt þar sem íslensk náttúra fær að njóta 

sín.  

Í eftirfarandi greinargerð er farið yfir sögu barnabókmennta á Íslandi og uppbyggingu 

þeirra. Fjallað er um þróun myndskreyttra barnabóka hér á landi, tengingu bókarinnar 

við kennslu, samþættingu námsgreina og þemanám. Í viðauka má finna hugmyndasjóð 

að ýmsum verkefnum sem hægt er að vinna samhliða bókinni. 
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Inngangur 

Verkefnið er myndskreytt barnabók sem heitir Búi og Brá fara á stjá. Þar eru á ferð 

tröllasystkin sem lenda í ýmsum ævintýrum við leit sína að töfrasteininum. Bókin 

sameinar tvo grunnþætti sem eru mikilvægir í uppeldi og menntun ungra barna en þeir 

eru hið myndræna og lesturinn. Í námi þarf að skapast jafnvægi á milli þessara tveggja 

þátta því myndmál er jafn mikilvægt og ritað mál, sérstaklega meðal yngri nemenda. 

Fjallað er um notagildi barnabókmennta í kennslu og hvernig ákveðið svigrúm skapast 

við fjölbreyttari kennsluaðferðir og samþættingu námsgreina.  

Í fræðilegu greinargerðinni er litið yfir sögu barnabókmennta á Íslandi. Fjallað er um 

uppbyggingu myndabóka og hvernig þær hafa þróast hér á landi. Einnig leggjum við 

áherslu á það hve lestur bóka er mikilvægur hluti af uppeldi barna. Í lokin er verkefnið 

tengt við Aðalnámskrá grunnskóla og settur fram hugmyndasjóður að verkefnum sem 

byggð eru á bókinni Búi og Brá fara á stjá.  
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Lýsing á verkefninu 

Verkefnið samanstendur af myndskreyttri barnabók og hugmyndasjóði af verkefnum 

sem hægt er að nýta með bókinni. Bókin fjallar um tröllasystkinin Búa og Brá sem búa í 

fallegum dal vestur á fjörðum. Þar er lítið tröllasamfélag sem hefur lítið samneyti við 

mannfólkið. Systkinin hafa áhuga á að kynnast mannfólkinu meira og heillast af sögum 

gamla tröllkarlsins Ýmis og ferðum hans til mannheima. Segir hann þeim frá töfrasteini 

nokkrum sem er gæddur þeim hæfileikum að koma tröllum til mannheima. Sagan 

gengur út á leit þeirra að töfrasteininum. Á hverri opnu eru þau á nýjum stað á 

heimaslóðum sínum í leit að steininum og fáum við að kynnast heimi þeirra um leið og 

þau rifja upp sögur Ýmis af mannfólkinu. 

Meðfylgjandi þessari barnabók um Búa og Brá er hugmyndasjóður af 

kennsluverkefnum sem nýtast má nemendum í þriðja og fjórða bekk. Við leggjum 

áherslu á þemanám því það hentar vel til samþættingar námsgreina og látum við 

viðfangsefnið sjálft, það er bókina, stýra verkefnunum. Hugmyndasjóðurinn er ætlaður 

kennurum sem kveikjur að verkefnum sem tengjast bókinni. Í fyrsta verkefninu leggjum 

við áherslu á bókina sjálfa, Búi og Brá fara á stjá, og ýmis verkefni fylgja hverri opnu. 

Annað verkefni fjallar á almennan hátt um tröll og þriðja verkefnið tengist íslensku 

flórunni því á myndum bókarinnar sjást nokkur blóm. 
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Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni og markmið 

Við getum unnið að því að rækta sköpunarþörf barnanna okkar til orðs eða 

æðis, til hugar eða handa. Með því að opna þeim heima sagna og lesturs frá 

fyrstu byrjun örvum við hugmyndaflug þeirra og ímyndunarafl. Og þar með 

vekjum við löngun þeirra til þess að búa eitthvað til. Skiptir þá engu hvort þau 

vilja teikna, sauma, prjóna, hekla, smíða, semja ljóð, sögu eða lag (Guðrún 

Helgadóttir 2008:6). 

Tilvitnunin hér að ofan lýsir markmiðum okkar og hugmyndum með verkefninu sem 

sett er fram hér. Við lögðum áherslu á barnið og að sköpun þess fái notið sín sem best í 

gegnum okkar íslenska sagnaheim. 

Við viljum opna augu barna fyrir því sem vandaðar barnabókmenntir hafa að gefa því 

þær eru gott tæki til að fræða börn um umhverfi sitt, hvetja þau til umhugsunar og 

rækta hugann. Það virðist sem lítið svigrúm sé innan skólakerfisins fyrir 

barnabókmenntir sem kennsluefni og þurfum við því að víkka út hugmyndir okkar til að 

greiða þeim aðgang (Brynhildur Þórarinsdóttir 2006:42). 

Við erum hlynntar því að nýta barnabækur meira í kennslu innan grunnskólanna. Við 

teljum að hægt sé að beita fjölbreyttari kennsluaðferðum við notkun þess háttar bóka 

því þær flokkast ekki undir hinar hefðbundnu kennslubækur og hafa því ákveðið 

aðdráttarafl innan kennslunnar sem ýtir undir nýjungar í kennsluefni.  

Við viljum halda í gamlar sagnahefðir því þjóðsögur og ævintýri eru stór hluti af 

menningararfleið okkar og við viljum að íslensk börn fái að kynnast þeim í gegnum 

barnabókina okkar. Fyrirmyndir okkar eru aðrar þjóðsögur og ævintýri um tröll en þær 

eru oft og tíðum gamaldags og ógnvekjandi. Aðalpersónur bókarinnar okkar eru lítil 

tröllabörn og var bókin unnin með það í huga að færa þessar gömlu sagnahefðir til 

yngri lesenda svo að trú barna á tröllin glatist ekki í nútímasamfélagi. Sagan gerist í 

íslenskri náttúru og með því teljum við að ungir lesendur eigi auðveldara með að 

staðsetja sig í sögunni og setja sig í spor persónanna. 
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Framgangur  

Fyrsti útgangspunkturinn, þegar lagt var af stað með þetta verkefni, var að samþætta 

kjörsvið okkar, íslensku og myndmennt og var það haft til hliðsjónar allan þann tíma 

sem verkefnið var unnið. 

„Samþætting íslensku og listgreina er líka til þess fallin að styrkja skapandi skólastarf og 

glæða námsáhuga og árangur með öðrum hætti en bóklegt nám gerir“ (Aðalnámskrá –

Íslenska 2007:6). 

Viðfangsefnið þróaðist í þá átt að semja barnabók sem væri ríkulega myndskreytt og 

sem íslensk tunga fengið notið sín í. Bókin var hugsuð á þá vegu að hún gæti staðið ein 

og sér sem barnabók til afþreyingar eða hún gæti nýst í kennslu.  

Sagan var samin með það í huga að textinn væri mjúkur og viðráðanlegur fyrir yngri 

nemendur og að sama skapi væru myndirnar með sömu mjúku hrynjandinni. Við 

lögðum áherslu á að jafnvægi ríkti á milli mynda og texta.  

Sjónarhorn lesandans er frá alvitrum sögumanni sem hefur yfirsýn yfir allt 

sögusviðið(Silja Aðalsteinsdóttir 1999:85). Það töldum við henta textanum þar sem 

töfrasteinn er rauði þráðurinn og leiðir lesandann áfram og byggir upp vissa spennu.  

Bókin er byggð upp sem röð atvika og er fjallað um hvert þeirra á einni opnu. Sömu 

aðalpersónur koma við sögu hverju sinni. Bókin hefur að geyma eitt algengasta minni 

barnabóka sem kallað er „leitin“ (Dagný Kristjánsdóttir 2005:20-21). Í okkar tilviki er 

það leitin að töfrasteininum góða sem uppfyllir ósk persónanna í lokin og því endar hún 

vel eins og góðri barnabók sæmir.  
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Fræðileg umfjöllun 

Saga barnabókmennta á Íslandi 

Myndabækur eru margar einstök listaverk. Barnabókmenntir eru þannig ein 

fyrsta reynsla barna af listinni, bæði myndlist og orðlist. Það þarf þjálfun til að 

njóta listar og barnabókmenntir eru góð leið til að venja börn við að njóta texta 

af ólíku tagi og vekja áhuga þeirra á myndlist, bókmenntum og lestri (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:20). 

Saga útgefinna barnabóka hér á landi er aðeins um 150 til 200 ár. Talið er að fyrsta 

efnið sem sérstaklega var ætlað börnum hafi komið út árið 1780. Höfundur þess var 

Vigfús Jónsson prestur og hét bókin Barnaljóð. Voru þetta heilræðavísur í kristilegum 

anda, ætlaðar fimm ára dóttur hans (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:39–40).  

Fræðimenn eru þó ekki sammála um hvort þessi bók er fyrsta íslenska barnabókin því 

uppsetning hennar fellur ekki inn í það form sem barnabók ætti að hafa heldur þykir 

hún óaðgengileg, með smátt letur og engar myndskreytingar (Silja Aðalsteinsdóttir 

1999a:9).  

Rúmlega hálfri öld seinna kom út bókin Sumargjöf handa börnum en hún var þýdd úr 

dönsku eins og svo margar bækur sem á eftir komu (Jakob Benediktsson 1983:25). 

Helsta viðfangsefni bókarinnar var að kenna börnum um þau víti sem bæri að varast, 

annars færi illa fyrir þeim. Má segja að þetta hafi verið meginefni barnabóka sem komu 

út á þessum tíma. Efnistökin breyttust þó þegar á leið og voru Íslendingar sem búsettir 

voru erlendis duglegir að þýða erlent barnaefni og vildu eindregið að íslensk börn nytu 

góðs af því. Þýðingar Jónasar Hallgrímssonar á verkum H.C. Andersen, eins og „Leggur 

og skel“ og „Fífill og hunangsflugan“ sem birtust í Fjölni 1847, hafa lifað hvað best af 

því efni sem kom út á þessum tíma (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:11).  

Þegar kom fram á 20. öldina varð þróunin mun hraðari og útgáfa barnabóka átti sín 

blómaskeið í fjölbreyttu efni fyrir börn. 

Eitt af þeim er skeið bernskuminningabóka en það hófst strax í byrjun aldarinnar, árið 

1907 með útgáfu bókarinnar Bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson. Með útgáfunni var 
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sleginn nýr tónn, bækur um bernskuminningar náðu hylli ungra lesanda og fylgdu fleiri 

rithöfundar í kjölfarið og má þar nefna einn af þeim þekktari, Jón Sveinsson eða Nonna 

eins og hann var kallaður (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:12-13). 

Annað blómaskeið í útgáfu barnabóka hér á landi hefst á árum seinni 

heimstyrjaldarinnar og varði í um áratug. Var þá mest gefið út af þýddu efni í flokki 

afþreyingar. Íslenskir höfundar kepptust einnig við að skrifa barnabækur um íslensk 

börn við íslenskar aðstæður. Þær aðstæður gátu t.d. verið átökin við að flytja úr sveit í 

borg þar sem sveitalífið var hafið upp til skýjanna. Einnig var skrifað mikið af 

spennusögum í samkeppni við þær erlendu og að lokum náðu þær innlendu 

yfirhöndinni á þessum tíma. Margir höfundar spruttu upp á árunum 1935-1960. Sagt er 

að aldrei hafi jafn margir góðir rithöfundar skrifað fyrir börn eins og á þessu tímabili. 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:18). 

„Skandínavíska bylgjan“ kom til landsins upp úr 1970 og með henni breyttist landslagið 

í útgefnu efni hér á landi mjög hratt. Afþreyingin sem hafði ráðið hér ríkjum vék fyrir 

raunsæissögum. Borgarlífið náði meiri hylli hjá höfundum heldur en sveitalífið áður 

fyrr, sem hafði verið meginþema barnabókanna. Viðfangsefni nýrra bóka var grár 

hversdagsleiki borgarbarnsins, núið með breyttum samfélagsaðstæðum. Útivinnandi 

foreldrar, leikskólar, börn einstæðra foreldra og skuldir þeirra. Þetta var raunverulegt 

íslenskt samfélag sem var kunnuglegt ungum lesendum (Silja Aðalsteinsdóttir 

1999a:19). 

Einn af þekktustu barnabókahöfundum okkar, Guðrún Helgadóttir, litaðist af 

skandínavísku bylgjunni á sínum tíma en alltaf heldur hún þó sínum persónulega stíl 

sem skín sterkt í gegn. Fyrstu bækur Guðrúnar voru um bræðurna Jón Odd og Jón 

Bjarna. Þar voru strákar á ferð sem áttu venjulega fjölskyldu sem bjó í blokk og 

ævintýrin eltu þá á röndum. Undirliggjandi skein örlítið í pólitík; mamman var 

útivinnandi og tók þátt í pólitísku starfi. Á þeim tíma sem bækurnar voru að koma út 

var gerð krafa um pólitískar og jafnvel byltingarsinnaðar barnabækur og falla bækurnar 

um bræðurna nokkuð að því (Margrét Tryggvadóttir 2006: 326-327).  

Eitt af höfundareinkennum Guðrúnar Helgadóttur er bernskt sjónarhornið. 

Hún hefur þá náðargáfu að geta sett sig í spor barns og sagt frá heiminum eins 
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og það sér hann. Sýn barnsins er alltaf fersk og því eldast verk hennar vel 

(Margrét Tryggvadóttir 2006:326-27). 

Guðrún virðist eiga sinn trausta lesendahóp sem nær yfir tvær til þrjár kynslóðir. Þess 

má geta að hún var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2004 fyrir bók 

sína Öðruvísi fjölskylda í flokki fagurbókmennta. 

Þegar kom fram á níunda áratuginn sáu ýmsir höfundar ástæðu til þess að skrifa annars 

konar bækur, tengslin við raunveruleikann og pólitíkina höfðu minnkað. Nú urðu 

afþreyingarbækurnar aftur vinsælar ásamt fantasíum. Aðrir höfundar leituðu til 

liðinnar tíðar, jafnvel til sinnar eigin æsku eins og systurnar Iðunn og Kristín 

Steinsdætur gera í endurminningabókum sínum. Þykja bækurnar góð heimild um þann 

sögutíma sem þær gerast á eða um miðja síðustu öld (Margrét Tryggvadóttir 2006:333-

337). 

Sífellt fleiri sækja hugmyndir sínar í hinn merkilega og um leið mikilvæga sagnasjóð 

Íslendinga, sjóð goðsagna, þjóðsagna og ævintýra þar sem ýmiskonar efni er til og 

hentar það ekki síst sem efni í sögur fyrir börn. Sögurnar af Grýlu og jólasveinunum 

hafa t.d. notið ómældra vinsælda ásamt nýsömdum tröllasögum Brians Pilkingtons svo 

dæmi séu tekin (Anna Þorbjörg Þorláksdóttir 2006:21). 

Fantasíurnar hafa náð hylli lesandans undanfarin ár þar sem ævintýrabragurinn ræður 

ríkjum og tímaflakki aðalpersónanna og ferðalögum til annarra hnatta virðast ekki vera 

nein takmörk sett. Má í því samhengi nefna bókina Sagan af bláa hnettinum (1999) 

eftir Andra Snæ Magnason en hún hefur notið hvað mestra vinsælda og virðingar 

síðustu ár enda á ferð ævintýri eins og þau gerast best (Margrét Tryggvadóttir 

2006:349-351). Árið 1999 gerðist nokkuð sem mörgum þótti óhugsandi en það var að 

Sagan af Bláa hnettinum var fyrsta íslenska barnabókin sem tilnefnd var til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna í flokki fagurbókmennta og hlaut þau. Mörgum þótti nóg um 

og fannst barnabók varla geta talist til fagurbókmennta. Árið 2002 var barnabók aftur 

tilnefnd til verðlaunanna, Skrýtnastur er maður sjálfur eftir Auði Jónsdóttur (Margrét 

Tryggvadóttir 2006:350). 
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Mikil breyting hefur orðið á lesefni fyrir börn frá því bók Vigfúsar Jónssonar kom út árið 

1780 og ætluð var ungri dóttur hans. Líklega vekti hún litla athygli í dag. Nú geta börn 

valið úr miklu magni efnis allt eftir því hvar áhugasvið þeirra liggur, hvort sem það er 

spennusögur, myndabækur, myndasyrpur, raunsæissögur nútímans eða sögur byggðar 

á gömlu fornsögunum. Þeirra er valið. Samkvæmt vef bókaútgefanda virðist vera lítið 

lát á útgáfu íslenskra barna- og unglingabóka. Fyrir jólin 2009 voru gefnar út hátt í 80 

barnabækur. Sumar þeirra eru að vísu endurprentanir eldri bóka en það er þó vel, því 

alltaf er vöntun á góðum og vinsælum bókum sem ný kynslóð getur fengið notið. Hins 

vegar má velta fyrir sér hvort börn kunni að meta það úrval sem er til í dag, eða heillar 

tölvan og sjónvarpið meira? Bókin á í stöðugri baráttu við aðra afþreyingu og því er það 

okkar sem eldri erum að kynna þeim yngri þá veröld sem skapast við lestur góðrar 

bókar. 

Þróun myndabóka á Íslandi 

Barnabækur fá lánað úr öllum tegundum bókmennta en myndabókin er eina 

bókmenntaformið sem hefur algerlega orðið til innan barnabókanna og er því sú grein 

bókmennta sem barnabækur hafa bætt við bókmenntaflóruna (Margrét Tryggvadóttir 

2006:366). 

Fyrsta myndskreytta barnabókin kom út árið 1853 og heitir Myndabók handa börnum. 

Höfundar er hvergi getið en líklega hefur hún verið þýdd úr dönsku. Í formála hennar 

segir að vonin sé sú að myndirnar eigi eftir að vekja lestrarlöngun barna og skemmta 

þeim og fræða á ýmsan hátt (Margrét Tryggvadóttir 1999a: 38-40). 

Þróunin var hæg og örfáar myndskreyttar bækur komu út fram yfir aldamótin 1900. Ein 

mesta perla íslenskra barnabóka kom fram á sjónarsviðið árið 1921, Sagan af 

Dimmalimm eftir Guðmund Thorsteinsson, eða Mugg. Myndskreytti hann söguna 

sjálfur og færði lítilli frænku sinni að gjöf. Uppbygging bókarinnar þykir einstaklega góð 

og bókin er í raun brautryðjandaverk í íslenskri myndabókaútgáfu (Margrét 

Tryggvadóttir 1999a: 39-40). Að mati Margrétar Tryggvadóttur stenst Sagan af 

Dimmalimm, sem gefin var út fyrir nærri 80 árum, allar þær kröfur sem gera má til 

myndabóka í dag, allt útlit hennar í heild sinni telur hún hreint út sagt frábært.  
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Eftir að bókin um Dimmalimm kom út hefur saga íslenskra myndabóka verið nokkuð 

sérstök. Þróunin hefur verið mun hægari  hér á landi en á nágrannalöndunum, smæð 

þjóðarinnar og lítill markaður hefur þar áhrif. Einnig hefur kostnaður við framleiðslu 

myndabóka verið mikill og þá sérstaklega hér áður fyrr. Tækninni hefur þó fleygt 

töluvert fram sem dregið hefur úr kostnaði og auðveldað höfundum að gefa út sitt 

eigið efni. Um miðbik 20. aldar réðu erlendar myndabækur ríkjum hér á landi. 

Bækurnar voru prentaðar erlendis, í svokölluðu samprenti þar sem prentað var fyrir 

margar þjóðir í einu. Aðeins var skipt um texta eins og við átti fyrir hverja þjóð. Oft 

voru þetta ódýrar og nánast verksmiðjuframleiddar bækur sem auðveldar voru í 

markaðssetningu. Hér voru sérkenni þjóðanna nánast þurrkuð út og umhverfið staðlað 

og sögurnar gátu gerst nánast hvar sem er. Mörgum þótti nóg um yfirráð þýddra 

erlendra myndabóka hér á landi og töldu að lítið úrval væri af íslenskum myndabókum 

þar sem finna mátti íslensk börn í aðalhlutverki við íslenskar aðstæður. Í kjölfarið var 

farið að gefa út fleiri myndabækur eftir íslenska höfunda. Gæði þeirra eru misjöfn og 

má þar kenna um vanþekkingu íslenskra höfunda á þess háttar útgáfu. Gætir þar helst 

misræmis á milli myndar og texta, þar sem höfundur eyðir of miklu í ýmiskonar lýsingar 

og smáatriði sem myndirnar lýsa í raun. Þrátt fyrir það virðast íslenskar myndabækur 

smám saman hafa náð að skapa sér sín sérkenni. Má þakka það því duglega fólki sem 

hóf myndabókaútgáfu fyrir alvöru að íslensk sérkenni hafa náð í gegn og lifað áfram í 

íslenskum myndabókum. Hægt er að nefna íslenska burstabæinn sem er orðið sígilt 

tákn sveitarinnar og liðins tíma. Íslensk náttúra er sjálfri sér lík og hraunið t.d. mjög 

sýnilegt í tröllasögum. Blíðviðrið virðist hins vegar ráða ríkjum í íslenskum 

myndabókum, nokkuð sem ekki er hægt að segja að sé algengt í íslensku veðurfari 

(Margrét Tryggvadóttir 1999b:114-118).  

Það má segja að myndabókin hafi ekki orðið fullgild bókmenntagrein hér á landi fyrr en 

í lok áttunda áratugarins eða á þeim níunda, samhliða framförum í prenttækni. Ýmsir 

höfundar hafa haft áhrif á þróunina og má þar nefna bók Njarðar P. Njarðvík Helgi 

skoðar heiminn sem kom út árið 1976 og Halldór Pétursson myndskreytti. Hið 

rammíslenska sögusvið veitir henni nokkra sérstöðu þar sem lítill drengur berst m.a. við 

óblíð náttúruöflin og tröllin í fjöllunum. Sigrún Eldjárn er sá höfundur sem sent hefur 

frá sér hvað mest af myndabókum en hún gaf út sína fyrstu bók árið 1980 og hefur 
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nánast gefið út bók á hverju ári síðan. Myndskreytir hún bæði sínar eigin sögur og 

annarra. Margir þekkja bækur hennar um Bétvö, Málfríði og Kugg. Sigrún er óhrædd 

við að beita vísunum og textatengslum þar sem sögupersónurnar hafa jafnvel þekkt 

Njál á Bergþórshvoli og ein verið skotin í Gunnari á Hlíðarenda. Einnig hefur hún gefið 

út nokkrar ljóðabækur með bróður sínum Þórarni Eldjárn sem þykja fullar af gáska og 

húmor og henta jafnt börnum sem fullorðnum. Margir aðrir höfundar hafa komið fram 

á sjónarsviðið síðustu ár og hafa lagt lið við að gera bókmenntagrein myndabóka 

veigamikla. Einn af þeim er Þorvaldur Þorsteinsson og bók hans Skilaboðaskjóðan sem 

gerist í ævintýraskóginum þar sem mörg þekkt ævintýri fléttast inn í og margar 

kunnuglegar persónur koma við sögu, sumar jafnvel göldróttar (Margrét Tryggvadóttir 

2006:366-370). 

Fantasíur hafa notið vinsælda í heimi myndabóka fyrir yngri lesendur síðustu ár. Þar er 

fantasían oftast einföld, sjálfsögð og eðlileg í þeim heimi sem hún er sköpuð í. Galdur 

og ferðalög á milli ólíkra heima eru hluti af einkennum hennar. Koma þau m.a. fram í 

bókum þar sem sótt er í þjóðlegan sagnasjóð og má í því samhengi nefna bókina 

Dynkur eftir Brian Pilkington. Þar er blandað saman skemmtilegum teikningum hans og 

ýmsum fróðleik um tröll sem skotið er inn á milli þess sem saga aðalpersónunnar, 

tröllastráksins Dynks, er sögð. Áherslan virðist hafa breyst með árunum, meira er horft 

á myndabækur sem heildstætt verk og að myndir og texti spili vel saman og allt útlit 

bókarinnar sé samræmt í eina heild (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005a:67). 

Árið 2008 var bókin Örlög guðanna tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í 

flokki fræðirita og almenns efnis. Hér er texti Snorra-Eddu endursagður af Ingunni 

Ásdísardóttur á aðgengilegan og fjörugan hátt. Bókin er ríkulega myndskreytt af 

Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur og má því flokkast undir að vera myndabók. Það má 

teljast afrek að myndabók sé tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og má því 

segja að íslenskar myndabækur fyrir börn séu komnar á vissan stall þar sem þær njóta 

virðingar, ekki síður en aðrar bækur.  
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Bygging barnabóka 

Verkefnið sem þessi greinargerð snýr að er myndabók með texta. Þess vegna verður 

hér farið skjótt yfir sögu er kemur að uppbyggingu barnabóka almennt og meiri áhersla 

lögð á myndabækur, hvernig þær eru uppbyggðar með samspil mynda og texta í huga.  

Það virðast vera skiptar skoðanir meðal manna hvað barnabók er, hvaða hlutir það eru 

sem aðgreina þær frá fullorðinsbókum. Einhverjir segja að þetta sé tilbúningur 

bókaútgefenda til að búa til markað fyrir vöru sína. Aðrir segja að það sé ekkert sem 

aðgreini þær frá fullorðinsbókum. Sumir barnabókahöfundar segjast ekki skrifa 

meðvitað fyrir börn sem lesendur bóka sinna, heldur skrifi þeir fyrst og fremst fyrir 

sjálfan sig, fyrir barnið í sjálfum sér (Dagný Kristjánsdóttir 18-19:2005). 

Dæmigerðasta byggingarmynstrið í barnabókum á rætur sínar að rekja til ævintýra og 

þjóðsagna en það er að aðalpersónan er heima, fer að heiman, lendir í ævintýrum og 

snýr svo heim. Ástæðan fyrir því að aðalpersónan fer að heiman er að ekkert er að 

gerast þar og hún vill upplifa eitthvað nýtt. Á nýja staðnum er hins vegar hættulegt að 

vera og þarf hún að sigrast á ýmsum þrautum áður en hún snýr aftur heim í öryggið. 

Persónan er gerð að hetju því hún hefur kjark til að fara að heiman og takast á við 

margs kyns þrautir. Ef bygging sögunnar er greind þá á hún sitt upphaf, miðju/ris, 

jöfnun og lok. Önnur gerð barnabóka er þegar sagan er byggð sem röð atvika og á 

hvert um sig sína eigin innri byggingu. Innan hvers atviks getur verið sama mynstur eins 

og sagt var frá hér að ofan, heima - ævintýri - heim. Oft er það sama persónan sem 

lendir í ævintýrunum og jafnvel gerast þau á sama stað. Upphleðslubyggingin er þriðja 

gerðin en þar bætast alltaf persónur eða atburðir við hvert atvik; hér er oft mikið af 

endurtekningum sem auðveldar barninu að muna söguna. Það sem sameinar 

frásagnaraðferðirnar er að sagan endar alltaf vel. Sagt er að þetta sé viðmiðið, þ.e. ef 

bókin endar vel er hún barnabók, ef hún endar illa er hún ekki ætluð börnum. „Leitin“ 

er eitt algengasta minnið í barnabókum og það getur verið leit að verðmætum hlut, 

ástvini eða þekkingu svo eitthvað sé nefnt. Í ævintýrabókum má oft finna minni þar 

sem um er að ræða flótta eða eftirför og í fantasíubókum er það baráttan milli góðs og 

ills svo dæmi sé tekið (Dagný Kristjánsdóttir 2005:19-21). 
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 Frásagnartækni í barnabókum 

Það er nefnilega ekki sama hvernig talað er til barna. Barnabókahöfundur 

verður skilyrðislaust, ólíkt þeim höfundum sem skrifa fyrir fullorðna, að standa 

með söguhetjum sínum og bera virðingu fyrir þeim sem lesa (Margrét 

Tryggvadóttir 2006:346). 

Silja Aðalsteinsdóttir segir í grein sinni „Raddir barnabókanna“ í samnefndri bók að 

frásagnaraðferðin komi beint að kjarna málsins, hún sýni hvað það er sem gerir bók að 

barnabók. Í öllum frásögnum er að finna sögumann, rödd hans talar til lesandans og 

segir okkur söguna. Þessi rödd getur hljómað á marga vegu, hlýleg, hlutlaus eða köld 

svo dæmi séu tekin. Sambandið á milli sögumannsins og þess sem les þarf að vera náið 

og einlægt en um leið þarf sögumaðurinn að sýna lesanda sínum fulla virðingu (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999b:81). 

Þegar höfundur byrjar að skrifa sögu þarf hann að gera upp við sig hvaða  

frásagnartækni hann ætlar að fylgja. Hægt er að fara nokkrar leiðir í þeim efnum og 

verða þrjár þeirra skýrðar út stuttlega hér.  

Fyrsta má nefna alvitran sögumann sem hefur fullkomna yfirsýn yfir söguheiminn og 

getur ályktað og útskýrt fram og til baka. Þessi frásagnartækni var algengari áður fyrr. 

Önnur gerð frásagnar er þegar sögumaðurinn er ung sögupersóna í bókinni og talar í 

fyrstu persónu. Sjónarhornið verður barnslegt og skapar á vissan hátt nánd en um leið 

er minni yfirsýn í frásögninni. Þetta form hefur verið algengt undanfarna áratugi. Þriðja 

og síðasta sjónarhornið sem nefnt verður hér er sögumaður með takmarkað 

sjónarhorn. Það sögumannsafbrigði liggur á milli hins alvitra sögumanns og fyrstu 

persónunnar. Hann er í þriðju persónu, með takmarkað sjónarhorn og yfirsýn. 

Sögumaðurinn horfir oft út frá sjónarhorni aðalpersónunnar en getur um leið veitt sér 

innsýn í huga einstakra persóna. Þetta form má oftast finna í barnabókum hér á landi 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1999b:84-96). 
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Myndabækur  

Fjölmargar bækur eru auðvitað á óljósum mörkum bókategunda og myndskreytt bók er 

ekki nauðsynlega myndabók. Vægi myndanna er einnig mismikið, stundum er þeim 

aðeins ætlað að létta textann eða þá að textinn er hugsaður út frá myndunum (Áslaug 

Jónsdóttir 1998:23-24). 

Börn nú til dags geta valið úr miklu magni af myndskreyttum bókum og fyrsta bókin 

sem lítið barn fær í hendur er í flestum tilfellum ríkulega myndskreytt. Bókunum má 

skipta niður í fjóra flokka eftir uppbyggingu, það er hversu mikið vægi er á milli myndar 

og texta 

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

stundum einnig 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 sögu. Textinn þarf þó ekki 

að vera langur (Margrét Tryggvadóttir 1999b:101). 

Í flokkum 1–3 eru bækur sem helst eru ætlaðar börnum sem eru ólæs og sem hinn 

fullorðni les um leið og börnin skoða myndirnar. Slíkar bækur eru oftast kallaðar 

myndabækur og eru sagðar ný grein innan bókmenntaflórunnar sem þróast hafi með 

aukinni prenttækni. Myndabækur eru oft sagðar vera einfaldasta form allra bókmennta 

þar sem texti þeirra er stuttur og einfaldur. Sú fullyrðing getur átt við flokk númer eitt 

hér á undan en þegar komið er að flokkunum þar á eftir fer formið að taka á sig flóknari 

mynd (Margrét Tryggvadóttir 1999b:102-103). 

Bókmenntagagnrýnendur virðast vera of uppteknir af því að gagnrýna eingöngu texta 

myndskreyttra barnabóka og líta frekar á myndskreytingarnar sem viðbót en ekki hluta 

af listaverkinu. Þeir horfa ekki á það í heild sinni, velta því t.d. ekki fyrir sér hvernig 

myndin er byggð upp, litir hennar eru samsettir, hver stíll hennar er og hvernig myndir 

og texti spila saman sem heild. Því má ekki gleyma að myndirnar geta ráðið úrslitum 

um það hvort lesandanum líkar textinn eða ekki, án þess að hann geri sér fyllilega grein 
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fyrir því. Gæði myndanna skipta ekki síður máli en gæði textans (Ragnheiður 

Gestsdóttir 1996:56). 

Samspil mynda og texta hefur mikil heildaráhrif á myndabókina og er í raun 

höfuðatriði. Mynd og texti hafa þó ólík hlutverk í miðlun sögunnar. Auðveldara er að 

miðla sumu í mynd en öðru í texta. Dæmi um það er að þegar lýsa á lykt eða hljóði er 

betra að lýsa því í texta en mynd. Hins vegar er auðveldara að lýsa geðshræringu og 

líðan persónanna á mynd. Texti í bók hefur sinn stíl og það sama á við um myndirnar, 

þær líkt og textinn þurfa að hafa sama tóninn í gegnum bókina og fer það eftir því 

hvaða tækni og útfærsla er notuð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005b:35-36). 

Til þess að myndabók fái notið sín að fullu þarf að vera samræmi á milli texta og 

mynda. Ef myndirnar eru of flóknar tekur lengri tíma að skoða þær en lesa textann og 

öfugt, þ.e. ef textinn er flókinn tekur lengri tíma að lesa hann en skoða myndirnar og 

barnið fer að fletta hraðar en sá sem les fyrir það. Þannig verður ekki rétt hrynjandi 

milli myndar og texta (Margrét Tryggvadóttir 1999b:109-110). 

Myndabókin hefur tvo „innbyggða“ lesendur, þ.e. barnið sem ekki getur lesið sjálft og 

þann fullorðna sem les fyrir barnið. Myndabókin talar auk þess í gegnum tvo sjálfstæða 

miðla sem eru mynd og texti og eru báðir jafngildir í bókinni í heild sinni. Myndabókin 

er langt frá því að vera einföld þar sem hún er alltaf tvíradda og stundum jafnvel 

margradda (Margrét Tryggvadóttir 2006:366). 

Lestur myndabóka er leikræn reynsla fyrir barnið; það horfir á myndirnar og hlustar um 

leið á upplesturinn. 

Textinn segir oft ekki fulla sögu, heldur rekur hann atburðarás sem tengir 

myndirnar saman í eina heild. Munurinn á mynd og frásögn liggur í því að 

myndin frystir ákveðið augnablik verksins, þ.e. kontrapunkt, og gefur honum 

aukið vægi en frásögnin rennur stöðugt áfram (Margrét Tryggvadóttir 

1999b:105). 

Það kviknar ekki á frásögninni nema hinn fullorðni lesi og barnið hlusti, hún krefst 

virkni af báðum þátttakendum. Því er það afskaplega mikilvægt fyrir barn sem er að 

læra að tala, og ekki síður fyrir það sem er að læra að lesa, að heyra ritmál lesið upp. 
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Ástæðan fyrir því er að það er öðruvísi en það talmál sem barn er vant að heyra. Í 

ritmáli er notaður mun meiri orðaforði en talmál gefur tilefni til. Þau börn sem lesið er 

mikið fyrir hafa meiri þekkingu á ritmáli og fá um leið betri tilfinningu fyrir því og 

byggingu frásagna en þau sem ekki er lesið fyrir á sama aldri (Margrét Tryggvadóttir 

1999b:105). 

Lestur 

Það hljóta flestir að vera sammála um mikilvægi lesturs, að hann auki þroska barna, 

tryggi gott gengi þeirra í skóla og auki almennt vitneskju þeirra og skilning á lífinu og 

því nútímaþjóðfélagi sem þau búa í. Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenskuhluta (2007) 

segir: 

Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar. Hún er einnig forsenda 

lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. 

Lestur eykur orðaforða og stuðlar að betra valdi á máli en hvort tveggja er 

mikilvægt í mannlegum samskiptum. 

Þegar kemur að uppeldi og lestri barna þarf að hafa ýmislegt í huga. Eitt af því er að 

kveikja áhuga barna á lestri, að lestur geti orðið eitt af áhugamálum þeirra. Foreldrarnir 

eru fyrirmyndir barna sinna þegar kemur að lestri og því skipta lestrarvenjur þeirra 

máli. Það eitt að barnið alist upp við að sjá foreldri sitt með bók í hönd skiptir máli.  

Í rannsókn sem fjallað er um í ritinu Uppeldi og menntun segir einn þátttakandi hennar 

m.a. að hún gerði sér ekki grein fyrir því að móðir hennar var mikil áhugamanneskja um 

lestur því að hún las alltaf þegar börnin voru komin upp í rúm. Þau sáu hana aldrei með 

bók í hönd. Þessi móðir hefur ekki áttað sig á því hvað það skiptir miklu máli að börnin 

upplifi foreldra sína sem lesendur og að þeir hafi ánægju af lestri. Ein af niðurstöðum 

rannsóknarinnar var að ef börn voru áhugasöm um að lesa var lestur foreldra þeirra 

sýnilegur (Ágústa Pálsdóttir 1998:13-20). 

Barn sem er að læra að lesa þarf að sjálfsögðu aðstoð hinna fullorðnu. Allir þeir sem í 

kringum barnið eru þegar lestrarnámið fer fram þurfa að gæta þess að það njóti 

lestursins um leið og það geri sér grein fyrir mikilvægi hans. Hinir fullorðnu sem í 
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kringum barnið eru verða að hafa í huga að þeir eru fyrirmyndir þess og barnið þarf að 

upplifa að fullorðnir lesi líka og hafi ánægju af. Ekki má gleyma því að þó að barnið sé 

orðið læst er ekki þar með sagt að hinir fullorðnu eigi að hætta að lesa fyrir það. Barn 

hefur alltaf jafn mikla ánægju af því að láta lesa fyrir sig. 

Erna Árnadóttir ræðir í grein sem hún skrifar í Skímu árið 1995, um mikilvægi þess að 

hinir fullorðnu lesi fyrir börn sín. Hún telur upp nokkrar ástæður þess af hverju börn 

sækjast í að láta lesa fyrir sig. Hún segir að það sé ekki bara sagan sem heillar heldur sé 

það eitthvað meira við athöfnina sjálfa sem laðar að. Þetta snýst um öryggi barnsins, 

tilfinningar, nálægð og hlýju. Þetta er einkaheimur sem hinn fullorðni og barnið eiga 

saman og enginn kemst inn í, það er alveg bannaður aðgangur (Erna Árnadóttir 

49:1995). 

Þó að grein Ernu sé að verða 15 ára gömul á hún alveg jafn vel við í dag og þegar hún 

var skrifuð því að börn eru og verða alltaf börn. Þau leita á staði þar sem þau eru 

örugg, eins og í kjöltu foreldra, og ferðast með þeim inn í heim bókarinnar. Það virðist 

vera svo margt sem mælir með því að lesið sé fyrir barnið. 

Að lesa fyrir barn frá unga aldri venur það við málið. Barn lærir ekki að tala án þess að 

heyra fólk tala, hlusta á málið, heyra blæbrigðin, tóninn, hreiminn. Að lesa eykur 

máltilfinninguna og það er líka góð aðferð til þess að bæta orðaforða barnsins og 

hjálpar því að móta hugsanir sínar. Rannsóknir sýna að því meira sem lesið er fyrir 

barnið þeim mun auðveldara á það með að orða hugsanir sínar, segja það sem þarf að 

segja. Móðurmálið er það dýrmætasta sem við eigum, en það þarf að rækta og vökva. 

Það er verkfæri okkar hvar sem við vinnum (Erna Árnadóttir 49:1995). 

Þessi vísa er aldrei of oft kveðin og þá ekki síst fyrir nýbakaða foreldra sem þurfa að 

gera sér grein fyrir þessu og leita sér upplýsinga. 

Þegar kemur að lestri myndabóka fyrir yngri og ólæs börn skiptir upplesturinn miklu 

máli, hann er leikræn reynsla fyrir börnin. Hinn fullorðni les og barnið horfir á 

myndirnar og heyrir textann lesinn. Myndabókin krefst þess að virkni komi frá báðum 

aðilum, þ.e. þeim sem les og þeim sem hlustar (Margrét Tryggvadóttir 1999:105). 
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Það liggur viss ábyrgð á þeim sem les að skapa gott andrúmloft í kringum 

lesturinn, engir tveir lesa eins en það skiptir ekki öllu máli, bara að hinn 

fullorðni hafi gaman af lestrinum líka. Vitur maður hefur sagt að það sé 

þroskamerki þegar fullorðnir láta það eftir sér að njóta barnabóka og hafa 

gaman af. Ég er viss um að hann hefur rétt fyrir sér (Erna Árnadóttir 1995:50). 

Guðrún Helgadóttir, okkar ástsæli barnabókahöfundur, veit þetta. Við skrif bóka sinna 

leitast hún við að hafa eitthvað fyrir fullorðna í sögum sínum og hefur hún jafnvel 

orðað það á þá leið að hún skrifi bækur sem að börn geti líka lesið (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2005b:33). 

Hún leggur líka áherslu á að fátt sé jafn nauðsynlegt og lestur fyrir lítil og ólæs börn. 

Hún bendir einmitt á að þegar barnið hlustar á tungumálið hjálpar það því að koma 

skipulagi á notkun þess og að tjá sig með því. Barn sem á hlýja stund með bók í fangi 

einhvers fullorðins tengir stundina við bókina og þannig skapast vinátta ævilangt milli 

bókar og barns. Barnið upplifir sinn eigin hugarheim með bókinni, sem á sér engan líka. 

Í þeim heimi búa meðal annars ofurhetjur, álfar, Öskubuska og ekki síst tröll. Það liggur 

hins vegar hjá hverju og einu okkar hvernig við meðtökum það (Guðrún Helgadóttir 

2008:7). 

Tenging við kennslu 

Íslenska 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslenskuhluta (2007), er ýmsum markmiðum í íslensku fylgt 

eftir og er þeim skipt í fjóra meginflokka, þ.e. talað mál og hlustun, lestur og 

bókmenntir, ritun og málfræði.  Markmiðin skarast síðan á marga vegu, allt eftir því 

hvert viðfangsefnið er. Mikil áhersla er lögð á heildstæða móðurmálskennslu og að 

unnið sé með marga þætti samhliða og hver þáttur styðji annan. Menningararfur 

Íslendinga er að miklu leyti bundinn í bókum og því er besta leiðin fyrir nemendur að 

kynnast honum með lestri bókmennta. Nemendur þurfa því að eiga greiðan aðgang að 

ýmiskonar lestrarefni og læra að leita sér upplýsinga. Í Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenskuhluta (2007) er fjallað um þau menningarlegu verðmæti sem felast í íslenskri 
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tungu og bókmenntum. Nemendum er nauðsynleg sú hæfni að njóta menningarinnar 

og hafa löngun til að vinna úr henni á skapandi hátt. Á yngsta stigi grunnskóla er lögð 

mikil áhersla lestur því hann efli orðaforða og þekkingu og sé undirstaða allrar 

menntunnar (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska 2007:9-13). 

Myndmennt 

Í myndmenntarnámi er farið eftir ákveðnum þáttum sem skiptast annars vegar í 

sköpun, túlkun og tjáningu og hins vegar skynjun, greiningu og mat. Mikilvægt er að 

samspil ríki á milli þessara þátta. Myndmenntakennslan þarf því að vera fjölbreytt og 

efnisval margþætt til að þessum markmiðum sé náð. Í áfangamarkmiðum við lok fjórða 

bekkjar er bent á að tengja þurfi viðfangsefnin umhverfi og hugarheimi barna og að 

tjáningarþörf þeirra sé rík. Áhersla er lögð á að nemendur geti nýtt sér sína eigin 

sköpun í námi sínu og að það sé mjög myndrænt. Ástæða þess er sú að myndir hafa sitt 

eigið tungumál og hafa þær ætíð verið notaðar til að lýsa því sem ekki er hægt að túlka 

með orðum (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:9-12). 
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Lokaorð  

Bækur eru stór þáttur í lífi ungra barna því að lestur er undirstaða allrar menntunar.   

Í upphafi þess verkefnis sem hér var kynnt var áherslan lögð á samþættingu tveggja 

kjörsviða sem eru íslenska og myndmennt. Verkefnið þróaðist á þá leið að til varð 

barnabókin Búi og Brá fara á stjá sem bæði er afþreyingar- og kennsluefni í senn. Bókin 

samanstendur af texta og myndskreytingum sem samþættir þannig kjörsviðin.  

Í vinnuferlinu komumst við að því hvað barnabókin er gott tæki til miðla ákveðnu efni 

til nemenda á fjölbreyttan hátt. Við ákváðum í upphafi að sagan ætti að vera um tröll 

þar sem þau eru hluti af hinni gömlu sagnahefð okkar Íslendinga sem við viljum halda á 

lofti. Sú saga sem við sömdum er látin gerast hæfilega nálægt lífi barna í 

nútímasamfélagi okkar og ýmsar athafnir sögupersónanna eru því kunnuglegar ungum 

lesendum. Sögusviðin eins og fjaran, fjallið og sveitin gefa kennurum tækifæri til að 

tengja þau við námið og skapa verkefni útfrá því.  

Vinnan við þetta verkefni var mjög lærdómsrík fyrir okkur báðar og liggur það m.a. í því 

hvað samþætting íslensku og myndmenntar býður upp á marga möguleika. Við teljum 

að grunnskólar landsins hafi kjörið tækifæri til að koma með barnabókmenntir 

markvisst inn í námið og samþætta þessar tvær greinar og okkur finnst við vera að stíga 

visst skref í þá átt með bókinni og verkefnum sem henni fylgir. 
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Viðauki 

Hugmyndasjóður 

-Kveikjur að verkefnum- 

Hér á eftir koma hugmyndir að ýmsum verkefnum sem hægt er að vinna samhliða 

bókinni. Hugmyndirnar eiga að vera sjóður sem kennarar geta leitað í og unnið með, en 

ekki síður á hann að kveikja á fleiri hugmyndum. Megináherslan er lögð á íslensku og 

myndmennt en einnig er unnið með fleiri námsgreinar. 

 

Búi og Brá fara á stjá  

þemanám 

Hér koma hugmyndir að þemanámi sem tengjast bókinni í heild sinni. Eru þær 

hugsaðar sem kveikja fyrir kennara að enn frekari verkefnum sem þeir geta útfært eftir 

getu og aldri nemanda. Hugmyndirnar hér eru þó helst miðaðar við nemendur í þriðja 

til fjórða bekk. 

Bókin Búi og Brá fara á stjá er hér öll tekin fyrir. Verkefnið tengist mörgum 

námsgreinum eins og myndmennt, íslensku, náttúrufræði og leikrænni tjáningu. 

Námsgreinarnar eru samþættar í sumum verkefnunum. Kennari getur tekið allt 

verkefnið fyrir í heild sinni en einnig getur hann tekið einn kafla fyrir og farið ítarlega í 

hann. T.d. henta kaflarnir sem gerast í fjörunni og á fjallinu mjög vel í það. Með 

kennsluhugmyndunum fylgir ítarefni sem kennarinn getur leitað í ef hann vill skerpa 

meira á einu efni en öðru. 

 

 Bókin lesin í heild sinni fyrir nemendur  

 

 Kennari bendir þeim á korti hvar sagan gerist. (Lokinhamradal er að finna á 

sunnanverðum Vestfjörðunum, nánar til tekið í Arnarfirði, norðan og vestan 

megin í firðinum (sjá ítarefni).  
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Þetta getur fært börnin nær sögunni og staðháttum. Hér getur skapast 

skemmtileg umræða um tengingu þeirra við Vestfirði, hvort þau hafi komið 

þangað eða eigi skyldmenni þar.  

 

 Gamli tröllkarlinn Ýmir, hvernig lítur hann út?  

o Myndmennt: Hópaverkefni, nemendur ímynda sér hvernig 

tröllkarlinn lítur út og hvað hann er stór. Teikna hann á pappír í 

raunstærð.  

o Íslenska: Ýmir: Hver er merking nafnsins? 

 

 Þjóðarblómið holtasóley  

o Myndmennt: Teikna þjóðarblómið, leira platta með þjóðarblóminu 

á. 

o Íslenska: Semja stutt ljóð um þjóðarblómið og láta það fylgja með 

teikningunni. 

 

 Fjöll á Íslandi 

o Myndmennt: Teikna og mála fjöll í nálægð og fjarlægð. 

o Íslenska/náttúrufræði: Fjallanöfn á Íslandi, hver eru helstu og 

þekktustu fjöllin (sjá ítarefni, vefur um fjöll). Skoða einnig nöfn þeirra 

og tengja þau við mannanöfn. Gott tækifæri til þess að rifja upp 

sérnöfnin. 

 

 Fjaran – blái krossfiskurinn 

o Myndmennt: Búa til bláa krossfiskinn í þrívídd. Ýmsar aðferðir er 

hægt nota eins og úr vír og pappamassa, leir eða þykkum pappa þar 

sem  krossfiskurinn er skorinn út og lögin eru lögð ofan á hvert 

annað. Hvert lag minnkar eftir því sem ofar dregur og er málað blátt. 

Hugsað sem platti til að hengja á vegg.  

o Sagan af bláa krossfiskinum. Nemendur skrifa sína eigin sögu um 

hann, geta t.d. sett sig í spor þess sem finnur hann.  

 

 Fiskar – föndur  

o Myndmennt: Búa til veiðistöng úr  upprúlluðum dagblöðum og 

snæri. Fiska úr pappa. Föndra blómakransa úr vír og pappa, t.d. 

þjóðarblómið. 

 

 Náttúrufræði:  Kynna sér ýmsar tegundir fiska, sjá ítarefni.  
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 Steinar 

o Í byrjun er hægt að skoða steinavefinn, sjá ítarefni. Þar geta 

nemendur séð liti þeirra og lögun. Skoða steinasafn skólans ef slíkt 

er til staðar. Einnig er hægt  að fara í vettvangsferð og skoða steina í 

nágrenninu. 

o Myndmennt: Búa til tröll úr steinum. Búa til skrautsteina, annað 

hvort með því að tína steina og mála eða búa til steina úr 

pappamassa, tröllaleir og fleira.  

o Íslenska: Tröll eru dugleg að búa til heilla- og draumasteina. 

Verkefnið felst í því að skrifa niður hver sé boðskapur steinsins sem 

þau búa til. Skrifa hann í orðtakastíl og reyna að hafa textann stuttan 

og hnitmiðaðan.  

 

 Sundferð 

o Ef í nágrenninu er náttúruleg laug er hægt að fara með nemendur og 

skoða hana og jafnvel skella sér í sund.  

 

 Hreyfing – leikir 

o Myndmennt: Nemendur teikna mynd þar sem tröllabörnin eru á 

hreyfingu, t.d. í íþróttum eða leikjum.  

o Grímuball: Hver nemandi býr til tröllabarn í grímubúningi úr þykkum 

pappa á priki. Hægt er að lita, mála eða nota efni í föt og grímur. 

Brúðuleikhús búið til. 

o Íslenska: Handritsgerð að leikriti um tröllabörnin á grímuballi. Unnið í 

hópum þar sem hvert barn á sína persónu.   

o Leikræn tjáning: Börnin flytja leikritið fyrir framan áhorfendur. 

 

 Sveitin 

o Myndmennt: Búa til sín eigin furðudýr úr leir og gefa þeim nafn. 

o Íslenska: Orðmyndun, að búa til ný „bullorð“ á dýrin sem eru í 

sveitinni, líkt og tröllabörnin gera. Lengd verkefnis er undir kennara 

komið, þ.e. hvað hann lætur börnin búa til mörg orð. Verkefnið er 

bæði hægt að gera munnlega og skriflega. Skemmtilegar umræður 

geta skapast og hér reynir á að þekkja dýrin og vita hvaða hljóð þau 

gefa frá sér, svo dæmi sé tekið. Einnig reynir þetta á máltilfinningu 

barnanna, t.d. hvaða stafir hljóma betur saman en aðrir, sbr. 

samhljóða og sérhljóða. 
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 Töfrasteinninn 

o Nemendur búa til sinn eigin töfrastein úr pappamassa. Hann á að 

vera holur að innan svo hægt sé að setja í hann hljómgjafa eins og 

hrísgrjón, sykur, bjöllur, perlur eða annað slíkt.  

o Myndmennt/íslenska: Framhald á söguna í teiknimyndastíl. Hver 

nemandi fær tölusett blað sem gefur til kynna hvar í sögunni hans 

mynd er. Hópavinna sem krefst mikillar samvinnu. Með hverri mynd 

eiga að vera 2-3 setningar um hvað er að gerast. Hér er hægt að 

hengja afraksturinn upp á vegg eða myndirnar settar saman í 

myndabók. 

 

 

 

Ritunarverkefni 

Ritunarverkefni í tengslum við bókina um Búa og Brá. Þetta er fremur upptalning 

hugmynda en nákvæm lýsing, og verkefnin skýra sig sjálf. 

o Skrifa  framhald á söguna. 

o Skrifa sögu um Ými þegar hann finnur töfrasteininn og fer til 

mannheima. 

o Skrifa sögu og svara spurningunni „Hvað mynduð þið sýna og kenna  Búa 

og Brá fyrst þegar þau kæmu til mannheima?“. 

o  Skrifa bréf til Búa og Brár. 

o Skrifið og svarið spurningunni „Ef þau ættu töfrasteininn og kæmust til 

Búa og Brár, hvað gæti gerst?“. 

o Semja ljóð um tröllabörnin og ævintýri þeirra. 

o Eru tröll til í dag? Semja sögu um nútíma tröll.  

 

 Ritunarverkefnin lesin fyrir áheyrendur. 

  



33 

 

Allt um tröll 
-þemanám- 

 

Meginmarkmið verkefnisins er að nemendur kynnist tröllum og lífsháttum 

þeirra á Íslandi. Með þessu er takmarkið að börn fái að kynnast hinum dýrmæta 

þjóðararfi okkar, þ.e. þjóðsögunum og þeirri þjóðtrú sem í kringum tröll hefur 

skapast í aldanna rás. 

 

Kennari notar spurnaraðferð til að byrja þemanámið: 

o Hvað vitið þið um tröll?  

Nemendur eru í hópum og punkta hjá sér hvað þau vita nú þegar um 

tröll. Kennari fer hringinn og skrifar á töfluna hugmyndir þeirra. 

 

o Hvað viljið þið vita meira um tröll?  

Sama fyrirkomulag og í fyrri spurningu. Hver hópur velur sér 

spurningar og leita frekari heimilda. 

 

o Heimildaöflun, nemendur finna heimildir í samvinnu við kennara til 

að svara spurningunum. 

Tillögur að efni til upplýsingaöflunar (sjá ítarefni). 

 

o Hugarkort búið til um leið og gagnaöflun fer fram. Þannig geta 

nemendur fengið betri sýn yfir efnið.  

 

o Tröll í raunstærð, tröllaskessa, tröllkarl og tröllabörn búin til úr 

pappa. Einnig er hægt að taka fyrir fótspor þeirra og hendur.  

 

o Kynna sér tröllasögur úr nágrenninu (sjá ítarefni). 

 

o Tröllagrímur á nemendur, úr pappa, gifsi eða pappamassa. 

 

o Nemendur búa til sína eigin smábók, origami (sjá ítarefni). Semja 

síðan sína eigin tröllasögu með myndum og texta.  
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o Ljósmyndir teknar af nemendum þar sem þau geta sýnt mismunandi 

látbragð, sem dæmi á hlaupum, hissa eða hrædd. Myndin minnkuð 

og prentuð út og klippt. Nemendur teikna umhverfið í kringum 

myndina eins og þau væru stödd í tröllasögu, umkringd tröllum sem 

þau eru hissa á, hrædd við o.s.frv. 

 

o Lestur, nemendur lesa eða lesnar eru fyrir þau fleiri bækur sem 

tengjast tröllum ( sjá bókalista í ítarefni). 

 

o Nemendum kynntar aðrar þjóðsögur þar sem tröll eru í 

aðalhlutverki. Hér er lögð áhersla á þann þjóðararf sem við eigum og 

sögur sem gengið hafa mann fram af manni um aldirnar (sjá ítarefni). 

 

o Örnefni tengd tröllum í nágrenni skólans: Skoðunarferð og 

nemendur kynna sér söguna á bak við örnefnið; er einhver saga til? 

Hafa tröll orðið að steini í nágrenninu? 

 

o Heimsókn á elliheimili í nágrenninu og kannað hvort eldra fólkið 

kann tröllasögur. Verkefnið getur verið unnið í viðtalsstíl.  

 

o Kynna sér ýmsar tegundir trölla,(sjá ítarefni). 

 

 

o Tungumál tröllanna – unnið út frá þeim nöfnum sem tröllabörnin Búi 

og Brá gefa dýrunum í sveitinni. Hvernig tungumál eiga tröllin, eiga 

þau sömu orð og við yfir hluti sem að þau þekkja líka?  

Hér er hægt að koma af stað skemmtilegri umræðu um tungumál 

tröllanna, börnin fái tækifæri til að koma með hugmyndir að orðum, 

jafnvel að þau búi til sitt tröllatungumál. Í framhaldi af því er hægt að 

safna saman orðum þeirra í eina litla orðabók. Nemendur skoða um 

leið aðrar orðabækur til samanburðar. Hér hefur kennari nokkuð 

frjálsar hendur hvernig verkefnið er unnið. Hins vegar þarf að hafa í 

huga að orð eru mynduð eftir vissum reglum og að nemendur vinna 

með orðhluta sem þau þekkja. Hér er ekki ætlunin að nemendur búi 

til hrein og klár bullorð, heldur úr orðahlutum sem þau þekkja. Eins 

og segir í Handbók um málfræði er orðmyndun hugtak sem notað er 

um mismunandi aðferðir til að mynda orð úr orðhlutum eða öðrum 

orðum.  
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Ítarefni fyrir kennara er að finna í bókinni Íslensk tunga – Orð eftir 

Guðrúnu Kvaran (bls. 102-167). 

 

o Fallbeyging á nöfnum tröllabarnanna, Búa og Brár, ásamt nafni elsta 

tröllsins, Ýmis. Kennari fallbeygir uppi á töflu með aðstoð nemenda 

og þau skrifa niður hjá sér. Bera saman veika og sterka beygingu, sbr. 

Búi (veik beyging), Brá og Ýmir (sterk beyging). Mikilvægt að þetta sé 

sett skipulega upp svo að nemendur geti áttað sig vel á 

samanburðinum. Í framhaldi af þessu geta þau fallbeygt sín eigin 

nöfn og séð hvort þau hafa veika eða sterka beygingu. Þau börn sem 

heita tveimur nöfnum fallbeygja bæði nöfnin. Hér er þó í raun verið 

að fara mjög grunnt í hugtökin veik og sterk beyging. Eingöngu er 

gerður samanburður án þess að farið sé mjög djúpt í merkinguna á 

bak við þau. 

 

o Í framhaldi af þessu verkefni er hægt að skoða mannanöfn á Íslandi 

og merkingu þeirra (sjá ítarefni).  

 

o Nafnið Ýmir sem tröllkarlinn ber, hvaðan kemur það? Nafnið skoðað, 

sjá ítarefni um mannanöfn og nafnið Ými. Hér er komin sterk tenging 

við goðsögurnar því að Ýmir var fyrsti jötuninn í heiminum og eru 

allri jötnar frá honum komnir. Stutt kynning á goðafræði í gegnum 

nafn tröllkarlsins og bókin Völuspá eftir Þórarin Eldjárn lesin ásamt 

bókinni Örlög guðanna eftir Ingunni Ásdísardóttur með myndum 

eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur. 

 

o Skoða orðatiltæki sem tengjast tröllum og merkingu þeirra. Sjá bls. 

660-661 í bókinni Íslensk orðatiltæki, Mergur málsins. Dæmi um 

orðatiltæki sem hægt er að skoða eru týndur og tröllum gefinn. Þar 

kemur fram af hverju þetta orðatiltæki varð til.  

 

o Orðabókarverkefni – Íslensk orðabók. Fletta upp orðinu tröll og 

skoða hvaða orð eru búin til út frá því orði og hvaða merkingu þau 

hafa. Dæmi: Tröllahlátur = hár glymjandi hlátur stórkalla.  
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Þemanám – íslenskar jurtir 

Jurtabókin mín. 

Þemanámið íslenskar jurtir er hugsað sem samþættingarverkefni milli íslensku og 

myndmenntar en einnig er náttúrufræðin þar í mikilvægu hlutverki. Markmið 

verkefnisins er að samþætta námsgreinarnar tvær með umfjöllun um íslenskar jurtir. Á 

hverri opnu er hægt að finna íslenskt blóm og þannig nýtist bókin vel í heild sinni. 

 Jurtabókin mín 

o Nemendur búa til jurtabók. Bókin er í stærð A4 og er götuð og bundin 

saman. Gaman er að hafa bækurnar gamaldags í útliti með því að rífa 

aðeins brúnir blaðanna og lita með vax- eða neocolorlitum.  

o Forsíða bókarinnar skreytt með blómamyndum og skrifað er efst á 

síðuna „Jurtabókin mín“. Höfundur bókarinnar merkir hana svo eigin 

nafni að aftan ásamt stuttri lýsingu á sjálfum sér. 

o Eitt blóm er tekið fyrir í einu. 

o Dæmi: Holtasóley. Nemendur teikna blómið á fyrstu síðu bókarinnar. 

Skrifa nafn blómsins fyrir neðan mynd. (Hér er mjög gott að styðjast við 

síðuna „plöntuvefurinn“ á vefsíðu Námsgagnastofnunar því þar er hægt 

að fletta upp plöntunum og sjá hvernig þær líta út og einnig hvar á 

landinu þær vaxa). 

o Nemendur segja í stuttu máli hvar þessar plöntur er að finna, svo sem 

upp til fjalla, á láglendi, í fjöru, svo og hvar á landinu, þ.e.a.s. á öllu 

landinu eða e.t.v. aðeins á Austurlandi o.s.frv. 

o Hér er upptalning á plöntum sem eiga að fara í jurtabókina og koma 

fram í bókinni:  

Holtasóley, baldursbrá, eyrarrós, jöklasóley, skarfakál, geldingahnappur, 

lambagras, ljónslappi, blágresi og túnfífill.  

 Blómanöfn 

o Blómanöfn skoðuð og hvernig uppbyggingu þeirra er háttað. Eru þau 

samsett – ef svo er, hvernig? Er hægt að finna mörg mannanöfn innan 

um blómanöfnin eða hluta af þeim? Nemendur geta gefið blómi sem 

þau teikna nýtt nafn og haft þá til hliðsjónar t.d. samsetningarnar sem 

þau hafa lært.  

o Fallbeygja blómanöfnin sem koma fram í bókinni.  

o Setja blómanöfnin sem koma fram í bókinni í stafrófsröð. 

 Töfradrykkir.  

o Þegar búið er að teikna fallegar myndir af plöntunum í bókina nota 

nemendur sér vefinn til að búa til sínar eigin uppskriftir af 
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töfradrykkjum, álagaseyði eða lækningameðulum eins og tröllin gera og 

setja í bókina eins og venja er með uppskriftir. Hér reynir á ímyndun 

nemenda og að setja saman uppskriftir. Hér nýtist þeim það sem þau 

hafa lært og aflað sér upplýsinga um í Flóru Íslands. 

o Dæmi um uppskrift: 

1 lúka af túnfífli 

2 lauf af blágresi 

2 rætur af jöklasóley 

Tært vatn úr læknum 

Látið sjóða í klukkustund, sigtið seyðið og setjið á flöskur.  

Geymist á köldum stað. 

o Gaman væri að láta nemendur teikna mynd með töfradrykknum, t.d. 

drykkurinn að sjóða í pottinum, seyðið í flöskunni eða glasinu og rýkur 

upp úr. 

Hægt er að fara í vettvangsferðir að tína jurtir og þurrka eða skoða nánar í 

smásjá.  
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Ítarefni 

Vefir þar sem finna má efni tengt verkefnunum hér á undan 

Tröllasögur: 

Þjóðsögur í stafrófsröð, hér er hægt að finna tröllsögur á meðal: 
http://www.snerpa.is/net/all-tjod.htm  

Mikið safn af tröllasögum á tölvutæku formi: http://www.snerpa.is/net/thjod/troll.htm   

Upplesin tröllasaga sem heitir Tröllskessurnar á Vestfjörðum: 

http://www.nams.is/sogur_fra_islandi/index.htm  

Sungið við vísur um Grýlu: http://www.nams.is/gryla/index.htm  

Vefur um tröll, dverga og aðrar verur (á ensku): Trollmoon.com 

Myndmennt: 

Leiðbeiningar um hvernig búa á til smábók, eða origami: 

http://www.youtube.com/watch?v=AbRbrg1MIpQ&feature=related  

Hér að finna ýmsar upplýsingar tengdar myndmennt: 

http://www.nams.is/isllistvefur/index.htm  

Náttúrufræði: 

Hér er hægt að fræðast um nokkrar fisktegundir og vinna verkefni tengd þeim: 

http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/fimynd.html  

Hér er að finna ýmiskonar fróðleik um steina: 

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm  

Mjög fróðlegur vefur um flóru Íslands: http://www1.nams.is/flora/index.php 

Hér er hægt að fræðast um hafið og fjöruna: http://iis.nams.is/hafid/   

Skemmtilegur vefur um íslensku húsdýrin: 

http://www1.nams.is/husdyr/animal.php?id=8  

http://www.snerpa.is/net/all-tjod.htm
http://www.snerpa.is/net/thjod/troll.htm%20fullt
http://www.nams.is/sogur_fra_islandi/index.htm
http://www.nams.is/gryla/index.htm
http://www.trollmoon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=AbRbrg1MIpQ&feature=related
http://www.nams.is/isllistvefur/index.htm
http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/fimynd.html
http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm
http://www1.nams.is/flora/index.php
http://iis.nams.is/hafid/
http://www1.nams.is/husdyr/animal.php?id=8
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Hér er að finna upplýsingar um helstu fjöll á Íslandi: 

http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/fjollin/handradi_fjoll/fjoll_handrad.html#  

 

Íslenska: 

Vefur sem ætlaður er yngsta stigi, eða eins og segir um vefinn: „Markmið þessa 

veftorgs er að auðvelda kennurum, kennaranemum og öðrum uppalendum að finna 

stafrænt námsefni sem nýtist við nám í íslensku í 1. til 4. bekk grunnskóla.“  

http://www1.nams.is/islyngsta/index.php  

Hér er að finna öll mannanöfn á Íslandi: http://www.rettarheimild.is/mannanofn   

Hér er hægt að finna upplýsingar um nafnið Ými: 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Dmir_%28nafn%29  

Hver eru sjaldgæfustu mannanöfnin á Íslandi: http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=459  

Hér er brot af því námsefni sem að Námsgagnastofnun býður upp á á vef sínum: 

http://nams.is/krakkasidur/. Á þeim síðum sem taldar eru upp hér er hægt að finna 

ýmiskonar tengingu við efni bókarinnar Búi og Brá fara á stjá. 

  

http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/fjollin/handradi_fjoll/fjoll_handrad.html
http://www1.nams.is/islyngsta/index.php
http://www.rettarheimild.is/mannanofn
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Dmir_%28nafn%29
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=459
http://nams.is/krakkasidur/
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Ítarefni fyrir kennara 
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