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Ágrip 

Lokaverkefni þetta samanstendur af barnabókinni Hvar finn ég foreldra? og meðfylgjandi 

ritgerð. Markmið verkefnisins var að skapa skemmtilega og áhugaverða bók sem nýtist ein- 

og tvítyngdum börnum. Með því að hafa textann á íslensku og pólsku er stuðlað að þróun 

læsis hjá öllum börnum sem tala íslensku en einnig þróun læsis beggja tungumála hjá þeim 

börnum sem hafa pólsku sem móðurmál en lifa í íslensku samfélagi.  

Ritgerðin sem bókin fylgir, greinir frá gildi bóka fyrir börn og ýmis svið þroska þeirra. 

Einnig er greint ítarlega frá einkennum myndabóka. Hvernig þær eru uppbyggðar og 

hvernig tæknileg atriði hafa áhrif á lesandann og upplifun hans. Að lokum er gerð grein 

fyrir vinnu bókarinnar Hvar finn ég foreldra?, hugmyndum höfundar og myndskreytara, 

hvernig þær hugmyndir þróuðust í samvinnu þeirra og hvaða leiðir þeir völdu við úrvinnslu 

hugmyndanna. 
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Formáli 

Aðdragandi þess að ég valdi þá leið að gera myndabók fyrir tvítyngd börn sem lokaverkefni 

við Kennaraháskóla Íslands er að ég kynntist systkinum ættuðum frá Tælandi. Ég sá hve 

erfitt uppdráttar þau áttu í menntakerfinu og velti fyrir mér hvað væri hægt að gera betur á 

vettvangi leikskólans. Í áfanga við skólann, sem nefnist Stefnur og starf skoðaði ég einnig 

leikskóla sem leggur áherslu á fjölmenningarlegt starf og fékk þá góða yfirsýn yfir hvað 

leikskólinn leggur áherslu á og hvaða þætti hann vinnur með. Sú ágæta kona sem ég tók 

viðtal við á þeim leikskóla benti mér á þá staðreynd að á Íslandi eru ófáanlegar bækur fyrir 

tvítyngd börn. Þetta vakti strax athygli mína og eftir frekari eftirgrennslan á hugtakinu 

komst ég að raun um að bækur fyrir tvítyngd börn eru hluti af barnabókamenningu víða um 

heim.  

Bókin sem ég skrifaði heitir Hvar finn ég foreldra? og var unnin í samstarfi við 

Ingibjörgu Birgisdóttir myndlistarkonu, sem sá um myndskreytingar. Bókin er sett upp á 

íslensku og pólsku og flokkast þar með sem bók fyrir tvítyngd börn. Þó svo að hún nýtist 

öllum börnum er hún sérstaklega ætluð börnum sem hafa pólsku að móðurmáli en lifa í 

íslensku samfélagi. Í ritgerðinni sem hér kemur á eftir er fjallað um barnabækur, gildi þeirra 

og flokkun. Ennfremur er skýrt frá í helstu atriðum frá einkennum myndabóka, hvað varðar 

innihald og uppsetningu. Í seinni hluta ritgerðarinnar er svo greinargerð um vinnslu 

myndabókarinnar Hvar finn ég foreldra?.  

Mig langar að þakka Ingibjörgu Birgisdóttur myndlistarkonu sérstaklega fyrir 

frábæra samvinnu og ríflegt framtak til verkefnisins. Hún hefur lagt mikla vinnu í 

myndskreytingar bókarinnar og verið þolinmóð og sanngjörn í alla staði. Hulda 

Hreiðarsdóttir hefur verið mér innan handar hvað varðar leiðbeiningar um skrif og 

textasmíð og ekki er víst að þetta hefði tekist án hennar aðstoðar. Mig langar að þakka 

formanni Samtaka Pólverja á Íslandi, Witek Bogdanski sérstaklega fyrir liðlegheit og svo 

fær þýðandi bókarinnar, Wieslawa Vera Lupinska að sjálfsögðu lof og þakkir fyrir góða 

þýðingu.  Umfram allt vil ég þakka Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur leiðsagnarkennara 

mínum fyrir alla aðstoðina, þarfar ábendingar og góða leiðsögn. 
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi inniheldur fræðilega umfjöllun um barnabækur og meðfylgjandi er 

myndabókin Hvar finn ég foreldra?. Í öðrum kafla er fjallar um hvaða gildi bækur hafa 

fyrir börn og þroska þeirra. Skoðaðir eru þættir eins og lífsleikni, þróun læsis og tvítyngi. 

Gerð myndabóka er umfjöllunarefni þriðja kafla og greint frá ýmsum atriðum hvað varða 

uppsetningu þeirra og útfærslu. Það eru fjölmargir þættir í gerð  myndabóka sem hafa áhrif 

á lesandann hvort sem það eru börn eða fullorðnir. Til að mynda eru þessir þættir samspil 

mynda og texta og hönnun bókarinnar í heild. Einnig er athyglisvert að skoða 

persónusköpun og uppbyggingu frásagna í myndabókum. 

Þessi ritgerð getur nýst leikskólakennurum og öðrum við greiningu myndabóka en 

einnig varpað ljósi á hina ýmsu þætti sem ber að hafa í huga við gerð slíkra bóka. Í fjórða 

kafla segir frá gerð bókarinnar Hvar finn ég foreldra?. Sú bók er frumraun höfundar sem 

barnabókahöfundar og er bókin myndskreytt af Ingibjörgu Birgisdóttur listakonu. Þar er 

farið í saumana á vinnuferli og þróun bókarinnar sem og lokaútfærslu hennar.  

Bókin Hvar finn ég foreldra? er ævintýri um litla stúlku sem heldur upp í leit að 

fyrirbæri sem nefnist foreldrar. Markmið bókarinnar var þó ekki að fræðast um það hugtak, 

heldur að skapa skemmtilega og fallega myndskreytta bók sem höfðar til forvitni og 

kímnigáfu barna. Bókin er skrifuð á íslensku og pólsku og er því myndabók ætluð 

tvítyngdum börnum. Jafnframt því að vera yndislesning fyrir öll börn er bókinni ætlað að 

styðja þróun læsis hjá börnum sem hafa pólsku sem móðurmál en búa í íslensku samfélagi.   
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2. Börn og bækur 

Bækur eru hluti af tilveru barna á Íslandi hvort sem er heima fyrir, í leikskólanum eða í 

grunnskólanum. Barnabækur eru af ýmsum toga og geta fjallað um ýmis málefni. Það geta 

verið hversdagslegir atburðir daglegs lífs, óvænt ævintýri eða alvarlegri þættir tilverunnar. 

Börn hafa gagn og gaman af upplifun ýmiskonar bóka og mikilvægt er að fjölbreyttu úrval 

og gæði séu höfð að leiðarljósi þegar kemur að vali og kaupum á barnabókum. 

2.1. Barnabækur og lífsleikni 

Barnabækur eru hluti af tilveru barna og hafa áhrif á líf þeirra. Þær geta haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á hugsun, viðhorf  og líðan barna. Vandaðar bækur geta á þann hátt gert 

annað og meira en að segja sögu, þær geta hvatt börn til þess að sjá heiminn frá sjónarhorni 

annarra og setja sig í spor sögupersóna. Með þessum hætti er félagsfærni barna efld með 

lestri góðra bóka. Bækur sem þessar hafa söguþráð sem fjallar jafnvel um erfið og viðkvæm 

málefni og hafa jafnan dýpri og flóknari söguþráð sem er undirliggjandi í textanum (Riley 

2006:180). Þegar börn kynnast sögum þar sem önnur börn taka á sínum vandamálum, sjá 

þau einnig hvaða mögulegu leiðir þau geta farið í lausn sinna vandamála (Morrow og 

Gambrell 2004:3). Lestur bóka getur einnig verið leið til að skilja og vinna úr sorg barna. 

Þegar börn verða fyrir áföllum vakna oft spurningar sem erfitt er að svara og þau hafa 

gjarnan takmarkaða reynslu til þess að styðja sig við. Góð leið til þess að hjálpa börnum að 

vinna sig úr sorginni er að lesa sögur sem segja frá atburðum í líkingu við þá sem þau 

upplifðu. Í vali á slíkum bókum er þó mikilvægt að velja bækur sem gefa ekki svör við 

spurningum barnanna sem einu réttu svörunum (Manifold 2007:[án bls]).  

 

2.2. Þróun læsis 

Læsi er skilgreint sem færni í hlustun, tali, lestri og skrift. Læsi er einn af þeim þáttum sem 

eru að þroskast fyrstu ár barnsins og er tungumálið eitt af þeim tækjum sem við notum til 

að skilja tilveru okkar, læra á umhverfið og eiga samskipti við fólk. Það má með sanni 

segja að mál okkar og læsi séu ein af forsendum þess að vera virkur einstaklingur í 

samfélaginu.  
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Börn læra málið af því að heyra það talað í umhverfinu. Hvers konar örvun í umhverfinu 

hefur þess vegna áhrif á málskilning og orðaforða. Ýmsar aðferðir eru mögulegar í þessu 

samhengi og hafa bækur, lestur og sögur þar mikið vægi. Þegar lesið er fyrir börn upplifa 

þau og læra ný hugtök sem tengjast raunveruleika þeirra en einnig læra þau nýjar merkingar 

hugtaka sem þau þekkja nú þegar. Lestur bóka er því árangursrík leið til þess að auka 

orðaforða og málskilning ungra barna. Með frásögnum og lestri bóka læra þau einnig að 

þekkja mun á rituðu og töluðu máli (Erna Árnadóttir 1995:49, Riley 2006:177).   

 

Þegar lesið er fyrir börn er einnig stefnt að jákvæðri upplifun barnanna. Með þeirri einföldu 

aðferð að þróa jákvætt viðhorf til bóka og lesturs er stuðlað að því að börnin eigi 

auðveldara með að læra að lesa. Ágústa Pálsdóttir gerði rannsókn á því hvernig 

lestrarvenjur flytjast milli kynslóða. Þar skoðaði hún hvort samhengi væri á milli 

uppeldisaðferða foreldra og lestraráhuga barna. Niðurstöður hennar benda til þess að ef 

foreldrar eru leiðandi í uppeldi barna og börn eru vön lestri sem tómstundariðju standa þau 

sig betur í eigin lestrarþróun. Þá hafa foreldrar einnig lagt grunn að því að lestur veiti 

börnunum ánægju og lífsfyllingu (Ágústa Pálsdóttir 1998:20).  

 

Lestrarþróun er hluti af þróun læsis og hafa fræðimenn á þeim sviðum greint þessa þróun 

niður í 4 – 5 stig. Börn á leikskólaaldri eru öll á fyrsta stigi sem nefnist undirbúningsstig. Á 

þessu stigi er mikilvægt að börnin fái tilfinningu fyrir muninum á tal- og ritmáli. Einnig er 

mikilvægt að börnin átti sig á eðli ritmálsins, það er að segja að táknin standi fyrir eitthvað 

ákveðið og það hafi merkingu. Þessa þætti má vinna með á ýmsan hátt en lestur bóka er ein 

af þeim leiðum. Flest börn á leikskólaaldri ganga einnig í gegnum stig tvö sem nefnist 

lestrarbyrjun. Á þessu stigi fara börn að þekkja ákveðin orð sem tengjast þeim og þeirra lífi 

á einhvern hátt. Börnin lesa þó ekki orðin heldur þekkja þau í sjón og vita hvað þau standa 

fyrir. Ýmsar aðferðir má nota til þess að hvetja börn til að skilja ritmálið (Þóra 

Kristinsdóttir 2000:187). Ein þessara aðferða er kjöltulestur. Þegar barn situr í kjöltu 

fullorðins og fylgist með lestri þess uppgötvar það með tímanum leyndardóma ritmálsins, 

sem dæmi lærir það lesátt og að bil milli orða hafa tilgang.  
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2.3. Tvítyngi 

Ísland er nú ört stækkandi fjölmenningarlegt samfélag og hefur fjöldi tvítyngdra barna 

aukist í leik- og grunnskólum landsins. Því ber að skoða hlutverk bóka fyrir tvítyngd börn. 

Bækur og lestur bóka eru og hafa verið hluti af hefðbundnu starfi leikskólanna og er 

málrækt eitt af námssviðum hans. Bækur, sögur og ævintýri falla þar undir sem árangursrík 

leið að markmiðum málræktar (Aðalnámskrá leikskóla 1999:20). Tvítyngd börn eru að 

jafnaði seinni til máls en þau börn sem notast við eitt tungumál og því ber að huga 

sérstaklega að málrækt þegar þau eru annars vegar. Rannsóknir víða um heim hafa leitt í 

ljós að þau tvítyngdu börn sem ná góðum tökum á báðum tungumálunum, töluðu og rituðu 

máli, vegnar betur í skóla og hafa betra sjálfstraust en þau börn sem ekki ná góðri færni í 

báðum málunum (Ernst-Slavit og Mulhern 2003:[án bls.tals], Kenner 2000:14).   

 

Það er ekki síður mikilvægt að lesa bækur fyrir tvítyngd börn, bæði á þeirra móðurmáli og 

öðru máli. Víða eru gefnar út bækur sem sérstaklega eru ætlaðar tvítyngdum börnum. Þetta 

eru annað hvort bækur sem hafa texta á tveim tungumálum eða þá bækur sem fáanlegar eru 

á fleiri en einu tungumáli. Kennarar eru hvattir til að hafa fjölbreytt úrval bóka til handa 

nemendum sínum á þeim tungumálum sem þeir tala, bæði heima við og í skólanum. Með 

því er leitast við að skapa hvetjandi umhverfi til lestrar og ef börn hafa greiðan aðgang að 

efni á báðum tungumálum eins og hér er lýst, er líklegra að þau þrói góða færni bæði á 

móðurmáli og öðru máli (White 2002:4).  

Myndabækur hjálpa hér einnig þó svo að þær séu aðeins á öðru málinu þar sem 

myndskreytingarnar styðja textann og styrkja því unga lesendur (Riley 2006:186).  

 

3. Myndabækur 

Bækur ætlaðar börnum eru af ýmsum toga og til er fjöldinn allur af undirflokkum. 

Myndabækur eru þar einn flokkur og helstu einkenni hans eru þau tvö táknkerfi sem 

höfundur eða höfundar notast við. Þessi táknkerfi eru texti og myndskreytingar.  
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3.1. Flokkun  

Myndabókum ætlaðar ungum börnum er almennt skipt niður í fjóra flokka: 

 

1. Bendibækur. Þær eru ríkulega myndskreyttar, segja ekki sögu og eru oftast án texta.  

2. Ríkulega myndskreyttar bækur. Þessar bækur segja sögu og geta bæði verið með eða 

án texta. Ung börn geta þá „lesið“ söguna með því að skoða myndirnar. 

3. Ríkulega myndskreyttur texti. Þá er textinn þó nokkur en kemst þó illa eða ekki af án 

myndskreytinganna. Myndirnar bæta við atriðum sem skipta söguna máli en er ekki 

tekið fram í textanum. 

4. Myndskreyttar sögubækur. Þá hefur textinn yfirhöndina en þarf þó ekki að vera langur. 

Sagan kemst ekki til skila með myndunum einum saman (Silja Aðalsteinsdóttir 

1981:231, Nordberg 2001:59).   

  

Nina Christensen er danskur bókmenntafræðingur og hefur sérhæft sig í barna-

bókmenntum, hún skilgreinir myndabækur sem; bók þar sem samspil mynda og texta eða 

aðeins myndir, miðla skáldaða frásögn. Gert er ráð fyrir barni sem lesanda og oft með það 

að leiðarljósi að textinn sé lesinn upphátt fyrir barnið (Christensen 2002:167).  

Bendibækur, myndskreyttar sögubækur og myndskreyttar fræðibækur eru að vísu 

myndabækur í breiðari skilningi orðsins en fræðimenn hafa þó fjallað um bækur sem falla í 

flokk tvö og þrjú hér að ofan, sem hinar eiginlegu myndabækur (Silja Aðalsteinsdóttir 

1981:231).  

 

3.2. Texti og myndir 

Myndabækur eru af öllum stærðum og gerðum og geta fjallað um ólík efni. Þær eru útbúnar 

fyrir tvenns konar lesendur, hinn fullorðna og barnið sem lesið er fyrir. Hvort sem 

myndabækur fjalla um hversdagsleg málefni eða alvarlegri spurningar tilvistar okkar eiga 

þær það þó sameiginlegt að samspil er á milli texta og mynda. Þetta samspil er af 
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misjöfnum toga og fer það eftir því hvaða flokki myndabækurnar tilheyra, það er að segja 

hve mikið vægi myndirnar hafa í samræmi við textann (Nordberg 2001:60).   

 

Í flokki þrjú þar sem myndir hafa mikið vægi, er mikið samspil. Þá er átt við að myndir og 

texti til dæmis skýri og dýpki merkingu hvors annars. Með þetta í huga er hægt að láta 

myndir sjá um að lýsa umhverfi sögunnar og einkennum sögupersóna og getur þá textinn 

verið hnitmiðaður og einnig fengið það hlutverk að segja frá hugsunum, samtölum og öðru 

sem erfitt er að tjá með myndum. Einnig geta texti og myndir stutt hvort annað með 

hrynjandi, aðalatriðum, endurtekningum og andstæðum. Þegar texti og myndir hafa  gott 

jafnvægi skapa þessir þættir einnig ákveðinn tíma sín á milli, það er að segja þegar texti er 

langur og myndir eru flóknar á móti stuttum texta og einföldum myndum (Nordberg 

2001:61-62).  

 

Það getur haft neikvæð áhrif á gæði myndabókar ef myndir eru of einfaldar við langan 

texta. Þá er hætta á að lesandinn, það er barnið, hafi ekki þolinmæði til að bíða eftir næstu 

opnu. Forvitni og flettiþörf barna er slík að ef þau eru mun fljótari að skoða myndirnar en 

textinn leyfir verða þau eirðarlaus. Hins vegar hefur það ekki svo mikið að segja þó 

myndirnar séu að einhverju leyti flóknari en textinn og dregur það yfirleitt ekki úr gildi 

hans. Þetta á við um myndabækur úr flokki tvö og þrjú (Margrét Tryggvadóttir 1999:109).  

Þegar myndabók er unnin er annað hvort einn höfundur sem semur texta og gerir myndir 

eða það eru tveir höfundar, textahöfundur og myndskreytari. Ef höfundar eru tveir er 

mikilvægt að þeir vinni saman. Myndskreytari sem fær tilbúinn texta í hendur gæti fundið 

fyrir takmörkunum og myndskreytingarnar verða oft lýsandi fyrir textann en ekki viðbót 

við hann (Nicolajeva og Scott 2001:55-56). Þegar um einn höfund er að ræða er samspil 

texta og mynda oft betra og dýpra en ef um tvo höfunda er að ræða. Þá hefur höfundur 

stjórn á þessu tvennu og sýnir meira sjálfsöryggi í því að láta myndir og texta vega upp á 

móti hvoru öðru (Nicolajeva og Scott 2001:30-31). 
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3.2.1.  1. eða 3. persónu frásögn 

Sögur myndabóka eru alla jafnan sagðar í fyrstu eða þriðju persónu. Eins og áður hefur 

komið fram er mikilvægt að textahöfundur og myndskreytari vinni vel saman ef höfundar 

bókarinnar eru tveir. Þetta skiptir sköpum þar sem mikilvægt er að hafa myndir í samræmi 

við frásögnina. Myndabækur eru skrifaðar fyrir ung börn og það getur verið erfitt fyrir þau 

að lifa sig inn í fyrstu persónu frásögn. Þetta getur reynst þeim enn erfiðara ef 

myndskreytingar sögunnar eru í ósamræmi og segja söguna frá þriðju persónu sjónarhorni. 

Það sem getur gert fyrstu persónu frásögn einnig erfiða fyrir unga lesendur er fjarvera 

sögupersónunnar. Þegar myndskreytingar eru samkvæmt fyrstu persónu frásögn sést ekki 

mikið í aðalpersónu sögunnar. Þá má segja að sögupersónan sem segir söguna „haldi á 

myndavélinni“ og því sér lesandinn ekki sjálfa persónuna. Þetta gerir börnum enn erfiðara 

fyrir þegar þau reyna að setja sig í spor sögupersónunnar. Það er þó möguleiki að segja 

sögu í fyrstu persónu og myndskreyta á þann hátt að lesandinn sjái þann sem segir söguna, 

þetta er þó vandasamt verk og ekki á færi allra að útfæra (Christensen 2002:180, Nicolajeva 

og Scott 2001:124-125). 

 

3.2.2. Uppbygging frásagnar 

Bygging í frásögn myndabóka eru áþekk uppbyggingu þjóðsagna og ævintýra. Sagan byrjar 

oftast heima við þar sem aðalsöguhetjan er örugg en svo er farið að heiman eða tekist á við 

eitthvert vandamál. Þetta hefðbundna form er nokkuð algengt en þó eru endurtekningar 

ævintýranna ekki eins áberandi í myndabókum. Myndabækur segja nokkuð ítarlega frá og 

því geta endurtekningar á svipuðum atburðum verið einsleitar og leiðigjarnar. Þegar 

söguhetjan hefur tekist á við vandann er algengt að atburðarásinni ljúki heima, á sama stað 

og sagan hófst. Þá er sögupersónan komin í örugga höfn, til að mynda í faðm foreldris eða í 

rúmið sitt (Margrét Tryggvadóttir 1999:113-114). 

 

Atburðarás myndabóka getur einnig verið sett upp á mismunandi hátt og skiptir Dagný 

Kristjánsdóttir (2005: 20-21) þessum uppsetningum í fimm flokka: 

• Framsækin frásögn sem færist frá upphafi, gegnum miðju, að hámarki, jöfnun og að 

lokum. 
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• Frásögn sem er röð af uppákomum sem hver um sig, hefur eigin uppbyggingu.  

• Frásögn sem einkennist af hleðslubyggingu þar sem alltaf bætast við persónur eða 

atburðir við hverja uppákomu, frásögn sem þessi byggist á endurtekningum. 

• Rammafrásögn. 

• Frásögn sem kallast speglunarbygging en þá er atburðarásin tvöfölduð og inniheldur 

litla eftirmynd frásagnarinnar, falda inni í frásögninni sjálfri. 

 

Minni barnabóka eru afar mörg og fara eftir aldri þeirra barna sem bókin er skrifuð fyrir og 

þeim tíma sem bókin er skrifuð á. Fyrr á öldum var til að mynda algengt að fjalla um 

dauðann í barnabókum þar sem kristin trú tryggði að barnið færi til himna eftir jarðvistina. 

Sígild minni í barnabókum eru til dæmis „leitin“. Leitin getur verið að einhverju 

áþreifanlegu eins og ástvini, fjársjóð eða týndum hlut. Einnig getur leitin verið að einhverju 

huglægu, til að mynda sjálfsmynd, þekkingu eða þroska. Mörg sígild ævintýri fjalla einnig 

um strok, flótta og eftirför. Vinátta er sígilt minni sem hefur loðað við barnabókmenntir frá 

fyrstu tíð og er alltaf í notkun (Dagný Kristjánsdóttir 2005:21-22). 

 

3.2.3. Persónusköpun 

Bókmenntafræðingar eru ósammála hvernig skoða og greina skuli persónur í sögum og eru 

tvenns konar sjónarmið sem ráða hér ríkjum. Annar hópurinn vill líta á sögupersónur sem 

orð, mynstur og hugmyndabyggingu og ekki sé við hæfi að fjalla um persónur bóka sem 

manneskjur. Hinn hópurinn vill líta á sögupersónur sem speglun raunverulegra persóna sem 

fjalla má um með tilliti til persónulegrar sögu og sálfræði. Það er sama hvor hópurinn á í 

hlut, ef höfundur hefur lagt mikla vinnu í persónusköpun ber að túlka á einhvern hátt 

innviði persónanna, tengsl og táknmerkingar. Í sambandi við persónusköpun er mikilvægt 

að skoða hvernig sögupersóna lýsir sér sjálf í orðum og hvernig aðrir lýsa henni. Hægt er að 

fjalla um persónur barnabóka sem flatar eða einvíðar persónur og svo hins vegar sem 

hnöttóttar eða tvívíddarpersónur. Sögur sem spanna stuttan tíma innihalda oft á tíðum 

einvíðar persónur, þá breytast persónurnar ekki í sögunni. Þegar hins vegar lesandanum eru 

kynntir sífellt nýir fletir í persónuleika sögupersónu er hægt að segja að hún sé hnöttótt eða 
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tvívíddarpersóna, þá verða breytingar á henni í gegnum söguna (Dagný Kristjánsdóttir 

2005:23-24). 

 

3.2.4. Myndskreytari 

Myndskreytarinn hefur stóru hlutverki að gegna við vinnu myndabóka. Myndskreytingu í 

myndabók er ekki hægt að bera saman við önnur myndverk því myndskreytingin ein og sér 

tilheyrir svokallaðri bókmenntalegri mynd (´littære bilde´). Að myndskreyta bók er því 

ekki það sama og myndlist þar sem myndlistarmaðurinn vinnur með konsept en 

myndskreytari vinnur með texta og eru verk hans hluti af bókmenntum. Það er líka 

ákveðinn grundvallarmunur á þessum fögum. Á meðan myndlistarmaðurinn vinnur á 

vettvangi einræðu er myndskreytarinn í samræðum. Myndlistarmaðurinn er þar með sagt að 

vinna út frá sjálfum sér og leitar inn á við í tjáningu sinni. Aftur á móti leitar 

myndskreytarinn á vissan hátt út á við í sinni vinnu. Það má einnig segja að fagleg nálgun  

myndskreytarans sé þrískipt. Það er talað um nálgun skreytarans, uppeldislega nálgun og 

túlkun á sögunni. Myndskreytarinn hefur því það mikilvæga hlutverk að skreyta bókina, 

skýra út innihald hennar og túlka hana frá eigin brjósti (Nordberg 2001:58).  

 

3.2.5. Sjónarhorn mynda 

Framsetning myndskreytinga í myndabókum fer eftir eðli textans og hvernig myndskreytari 

túlkar söguna, þetta er einskonar samskiptaleið myndskreytarans og lesandans. Það eru 

þrjár leiðir sem hægt er að tala um í þessu sambandi, þær eru fjarlægð, sjónarhorn og hæð.  

 

Fjarlægð 

Það er nokkuð misjafnt hvaða hugtök eru notuð til þess að tákna fjarlægðir í myndum en í 

myndabókum eru helst notuð fimm hugtök. Þau eru; 

 

• ýkt nærmynd, þar sem andlitið er mjög nálægt lesandanum og smáatriði eru sjáanleg 

• nærmynd, þar sem höfuð og axlir eru sjáanleg 

• hálf heildarmynd, þar sem við sjáum líkama persónunnar frá mitti og upp úr, 
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• heildarmynd, þar sem við sjáum allan líkamann, 

• full heildarmynd, þar sem líkami persónunnar sést ásamt umhverfi, þá er persóna 

sögunnar lítill hluti myndarinnar (Christensen 2002:179). 

 

Sjónarhorn 

Í myndabókum skiptir máli frá hvaða sjónarhorni myndir eru sýndar þar sem börn sjá 

heiminn með öðrum hætti en fullorðnir. Þá er sjónarhorn myndarinnar lægra þar sem börn 

eru lægri í loftinu en fullorðnir. Algengast er að myndir séu sýndar frá sjónarhorni barns 

eða þá að skipst sé á að sýna sjónarhorn barns og fullorðins (Christensen 2002:179). 

 

Hæð 

Það sem tengir svo saman fjarlægð og sjónarhorn er hæð. Almennt er talað um þrjár 

mögulegar hæðir; 

 

• þegar mynd er sýnd skáhalt neðan frá (´frøperspektiv´) 

• þegar mynd er sýnd lárétt (´normalperspektiv´) 

• þegar mynd er sýnd skáhalt ofan frá (´fugleperspektiv´) 

 

Með mismunandi hæð er hægt að kalla fram ákveðna tilfinningu eða stemningu hjá 

lesandanum. Þegar við til dæmis sjáum umhverfi okkar frá mjög lágu sjónarhorni gætum 

við fyllst vanmáttarkennd og svo öfugt ef við sjáum umhverfið frá háloftunum, þá gætum 

við fyllst mætti og öryggistilfinningu (Christensen 2002:179) .  

 

3.2.6. Tími og rúm 

Í myndabókum eru það myndskreytingarnar sem helst gefa í skyn tíma og rúm sögunnar, 

hvenær sagan gerist og hvar. Þetta er hægt að gera með einföldum hætti, þá fær lesandi á 

tilfinninguna að sagan gerist sem dæmi, í sveit á okkar tímum. Þessi lýsing á tíma og rúmi 

getur þó verið flóknari og dýpri og þá eru kallaðar fram tilfinningaleg viðbrögð hjá 

lesandanum. Í ævintýrum gefa myndskreytingar oft í skyn hættulegt umhverfi og 

andrúmsloft og framkalla þá spennu eða hræðslu hjá lesandanum eða hlustandanum.  
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Einnig er hægt að framkalla skoplegt og létt andrúmsloft með skemmtilegu og fjörugu 

umhverfi (Nicolajeva og Scott 2001:61).  

 

Þegar umhverfi í myndabókum er einfalt og hlutlaust eru þær bækur oft ætlaðar yngri 

börnum. Þá endurspeglar umhverfið takmarkaða reynslu ungra barna og myndskreytari 

einbeitir sér að hversdagslegum hlutum úr daglegu lífi þeirra (Nicolajeva og Scott 

2001:63). 

 

3.2.7. Hreyfing 

Í myndabókum er oft margt að gerast en það getur verið snúið að sýna hreyfingu í myndum. 

Myndskreytarar hafa gert tilraunir með og notast við ýmsar aðferðir sem fengnar eru að láni 

frá myndasögublöðum og ljósmyndatækni. Hægt er að nefna að þunnar og fínar línur í 

myndskreytingum geta táknað hreyfingu á meðan þykkar línur geta táknað stöðugleika. 

Einnig gefa uppstillingar persóna og hluta einnig til kynna hreyfingu. Þegar persóna í bók 

er sýnd með annan fótinn á jörðinni og hinn beygðan upp fyrir framan líkamann er gefið í 

skyn að verið sé að stíga skref. Svona er stuðst við fyrri reynslu lesandans, að hann þekki 

það af eigin reynslu að þegar fæti er haldið uppi fyrir framan líkamann sé eðlilegt að hann 

komi niður. Þegar persónur í myndabókum til dæmis hoppa eða stökkva eru þær oft 

teiknaðar í lausu lofti. Með því er einnig verið að höfða til reynslu lesandans, að hann þekki 

þá staðreynd að það sem fer upp kemur aftur niður (Nicolajeva og Scott 2001:139-140, 

Moebius 1986:150).  

 

„Raðbirting“ (´simultaneous succession´) er tækni sem á rætur að rekja til miðalda og er 

einnig notuð í myndabókum víða um heim. Þá er sýnt í einni mynd hreyfingu hlutar eða 

persónu. Það er gert á þann hátt að persóna sögunnar er staðsett á fleiri en einum stað í 

myndinni og gefið er til kynna að hún hafi hreyft sig úr stað á stuttum tíma og ferðast um 

myndina eins og sýnt er. Stundum eru dregnar línur á milli persónunnar sem er sýnd á 

mismunandi stöðum og þannig gefið til kynna að hún hafi farið þá leið á ferð sinni 

(Nicolajeva og Scott 2001:140).  
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3.2.8. Rammar  

Rammar í myndskreytingum er góð tækni til að skapa tengsl við lesandann og skapa þar af 

leiðandi mismunandi upplifun og andrúmsloft við lesturinn. Þegar myndskreytingar eru í 

ramma er lesandinn að einhverju leyti fjarlægur sögunni en þegar myndin flæðir yfir alla 

síðuna er lesandanum boðið „inn í“ myndina og fær þá betra tækifæri til þess að lifa sig inn 

í söguna. Þessum tvenns konar nálgunum í uppsetningu myndskreytinga er oft blandað 

saman í sömu bókinni með góðum árangri. Þá þjónar það framvindu sögunnar að 

lesandanum er boðið „inn í“ myndirnar eða sköpuð er fjarlægð á milli hans og sögunnar 

(Nicolajeva og Scott 2001:62-63). 

 

3.3. Hönnun myndabóka og útlit 

Nú hefur verið fjallað um myndir og texta í barnabókum en einnig ber að minnast á þriðja 

undirstöðuatriði myndabóka og það er hönnun. Þá er verið að tala um sérstakt útlit bókanna 

og heildarmynd. Ef um tvo höfunda er að ræða, textahöfund og myndskreytara, er 

mikilvægt að þeir vinni saman í þróunarferli bókarinnar og samræmi hugmyndir sínar um 

hvernig segja skuli söguna. Þetta hefur mikið að segja til þess að heildarmyndin takist vel. 

Myndabækur eru af öllum stærðum og gerðum og það er þetta frjálsa form 

myndabókarinnar sem gerir þær svo skemmtilegar. Það er til að mynda afar sjaldgæft að 

sjálfsævisögur eða almennar fræðibækur hafi óvenjuleg form en þegar myndabækur eru á 

einhvern hátt óhefðbundnar að lögun tengist það sögu bókarinnar og öðru innihaldi hennar. 

Þegar hugað er að heildarmynd bókarinnar þarf að taka til greina útlit bókarkápu, saurblaða 

og titilsíðu (Christensen 2002:169-170, Nordberg 2001:58-59).   

 

3.3.1. Bókarkápan 

Bókarkápa hverrar bókar er það fyrsta sem við sjáum og gefur óneitanlega í skyn atriði um 

innihald bókarinnar. Oftast er um að ræða mynd af aðalsögupersónu og jafnvel í aðstæðum 

sem gefa vísbendingu um atburðarás eða stemningu bókarinnar (Margrét Tryggvadóttir 

1999:107). Þar sem myndabækur eru ekki einungis lesnar af fullorðnum fyrir börn heldur 

einnig skoðaðar af börnum sem ekki eru byrjuð að lesa, má segja að bókarkápan sé fyrsta 
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vísbending barnsins og því mikilvægt að hún sé vel unnin og forvitnileg. Texti sem 

staðsettur er aftan á bókarkápu er oftast nær ekki skrifaður til barnsins heldur til hins 

fullorðna sem kaupir bókina og les fyrir barnið (Christensen 2002:173). 

 

3.3.2. Saurblöðin og titilsíðan 

Mikilvægt er að vanda vinnu við heildarútlit bókar og þar verður að taka með í reikninginn 

saurblöð og titilsíðu. Saurblöðin gefa í skyn stemningu bókarinnar eða sýna einhver atriði 

sem koma við sögu í bókinni. Ekki er nauðsynlegt að hafa þau myndskreytt en þau ættu þó 

að vera í lit sem helst í hendur við myndskreytingar bókarinnar.  

Titilsíða þjónar ekki svo miklum myndrænum tilgangi. Þar er aðalatriðið að titill bókarinnar 

komi skýrt fram svo og höfundur og myndskreytari. Það skiptir þó sköpum að velja ekki 

letur af handahófi heldur letur sem á við söguna í heild. Oft er þó á titilsíðunni tákn eða 

mynd sem tengist innihaldi bókarinnar á einhvern hátt. 

Síðan á móti titilsíðu er venjulega hvít og inniheldur allar upplýsingar um útgáfu og 

prentun bókarinnar (Christensen 2002:173, Margrét Tryggvadóttir 1999:108-109). 

 

3.3.3. Opnur 

Hafa ber í huga við vinnu myndabóka að hver opna myndi eina heild og gefi tilefni til að 

fletta og skoða næstu opnu. Það er sérstakt ferli fyrir börn að fletta myndabókum, hver opna 

er opinberun á heimi bókarinnar. Þegar blaðsíðu er flett lokar hún á fyrri opnur og hylur 

þær sem á eftir koma. Þetta ferli hefur bandaríski bókmenntafræðingurinn Barbara Bader 

kallað „the drama of turning the page“ (Margrét Tryggvadóttir 1999:109). 
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4. Gerð bókarinnar – Hvar finn ég foreldra? 

Hvar finn ég foreldra? er myndabók ætluð eldri börnum leikskóla og yngstu bekkjum 

grunnskóla og tilheyrir 3. flokki myndabóka. Bókin er af stærðinni A4 og telur sextán 

opnur. Bókin er unnin í samstarfi við Ingibjörgu Birgisdóttur myndlistarkonu.  

Upphafshugmynd höfundar var að gera myndabók ætlaða tvítyngdum börnum. Þess konar 

bækur eru ekki einungis á báðum tungumálum barnsins heldur endurspegla þær einnig þá 

tvo menningarheima sem barnið lifir í. Skoðaðar voru tölur frá leikskólum 

Reykjavíkurborgar um fjölda tvítyngdra barna og kom í ljós að flest börn hafa pólsku sem 

annað mál, því var tekin sú ákvörðun að bókin skyldi innihalda texta á íslensku og pólsku. 

Þar sem höfundur hefur ekki reynslu af pólskri menningu voru ekki forsendur fyrir því að 

bókin endurspeglaði hana og gæti tilraun til þess haft takmarkandi áhrif á gæði sögunnar. 

Var því nauðsynlegt að sleppa þeim þætti í vinnslu sögunnar. Hins vegar var sú leið valin 

að hafa umhverfi og stemningu sögunnar í anda ævintýra þar sem menning og staðsetning 

eru ótilgreind. Gengið var út frá því að gera skemmtilega sögu, fallega myndskreytta sem 

höfðaði til forvitni og kímnigáfu barna. 

 

4.1. Samstarf höfundar og myndskreytara 

Frumkvæði að bókinni kom frá höfundi en myndskreytari kom inn í ferlið á frumstigi 

hugmyndavinnu. Strax frá upphafi var unnið út frá þeirri hugmynd að skapa skemmtilega 

og áhugaverða bók sem grípa myndi athygli barna. Höfundur og myndskreytari settust 

niður og rifjuðu upp hvað einkenndi þær bækur sem stóðu upp úr í æsku beggja. Báðir voru 

sammála um að skógurinn, framandi umhverfi og sterkar, sjálfstæðar sögupersónur væru 

einkennandi fyrir margar af þeim bókum sem voru í uppáhaldi.  

Grunnhugmyndin að bókinni var sú að barn úr einhvers konar ævintýraheimi lenti í 

skemmtilegri atburðarás sem myndi enda á farsælan hátt. Höfundur og myndskreytari 

hittust reglulega á tímabilinu og báru saman hugmyndir sínar, skissur og texta.  
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4.2. Þróun persónu og söguþráðar 

Fyrst um sinn var gengið út frá því að barnið væri kynlaust og lesandi eða hlustandi hefði 

möguleika á að ákveða sjálfur kyn aðalpersónunnar. Tilraunir voru gerðar í texta og 

myndum en hugmyndin var erfið viðureignar. Því var ákveðið að stúlka yrði fyrir valinu, 

líklega vegna þess að höfundur og myndskreytari eru kvenkyns. Báðir voru heillaðir af 

rómantískum hugmyndum um börn, þar sem þeim er lýst sem frjálsum náttúrubörnum. 

Settir voru upp ákveðnir eiginleikar sem myndu einkenna sögupersónu og skína í gegnum 

söguna. Stúlkan skyldi vera sjálfstæð, frjáls og hugmyndarík.  

Ýmis nöfn komu til greina og á tímabili voru sterkust nöfnin Almi, sem merkir „ég“ 

á esperanto, og Sola, sem merkir „ein“ á esperanto. Sola varð fyrir valinu þar sem það líkist 

orðinu sól og var nafnið aðlagað íslensku með því að breyta því í Sóla. Wieslawa Vera 

Lupinska þýðandi bókarinnar breytti nafninu Sóla, í Sola svo það samræmdist pólskri 

tungu. 

 

Unnið var með sígilt minni ævintýra, leitina. Á fyrri stigum vinnunnar var sú hugmynd á 

lofti að Sóla myndi fá vitneskju um eitthvað, sem sniðugt væri að eiga. Eitthvað sem væri 

jafnvel gætt töfrum og ekki fyrir hvern sem er að eignast. Í framhaldi af þessu kom upp 

hugmyndin að þar sem hún byggi ein væri jafnvel skemmtilegt og áhugavert að hún myndi 

leita að foreldrum. Höfundur og myndskreytari voru sammála um að leitin ætti þó ekki að 

einkennast af depurð og vonleysi yfir því að eiga ekki foreldra. Frekar ætti Sóla að vera 

forvitin og áhugasöm um að finna þetta fyrirbæri sem hún hefði enga vitneskju um. Þess 

vegna heldur Sóla litla upp í spennandi ferð til að komast að því hvernig foreldrar eru og 

hvar hægt sé að finna þá. Hún hittir ýmsar persónur á ferð sinni og fær hugmyndir hjá þeim. 

Eins og sést á svörum dýranna sem hún hittir er ekki hægt að setja alla foreldra í sama mót 

og það er því sett í hendurnar á Sólu að skapa sínar eigin hugmyndir um fyrirbærið foreldra. 

Sögunni lýkur síðan á því að hún hefur gengið í hring, er komin aftur heim í öruggt skjól. Í 

húsinu finnur hún gamla stólinn sinn, rifjar upp þær upplýsingar sem hún hefur fengið á 

leiðinni og tekur ákvörðun um að hægindastóllinn geti passað við lýsingu foreldris. Þar 

sofnar hún sátt við lífið og tilveruna.  
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Frásögnin um Sólu er röð af uppákomum og hver uppákoma hefur eigin uppbyggingu. Með 

hverri uppákomu fær Sóla nýja vísbendingu um foreldra og með þeim hætti er byggð upp 

spenna hjá henni og lesandanum. Þó svo að Sóla finni ekki eiginlega foreldra í lok 

sögunnar er hún þó sátt við sína niðurstöðu og sofnar í öruggum faðmi hægindastólsins sem 

er staðgengill foreldris. Höfundur var tvístíga um þá staðreynd að Sóla finnur í raun ekki 

beint það sem hún leitar að. Svo lá það ljóst fyrir að Sóla er sjálfstæð, hamingjusöm og hún 

virðist ekki hafa neina sérstaka þörf fyrir foreldra í hefðbundinni mynd, hún býr einnig í 

ævintýraskógi þar sem hlutirnir eru ekki með hefðbundnum hætti.  

 

4.3. Texti og myndir 

Myndir bókarinnar Hvar finn ég foreldra? eru unnar með það í huga að vera náttúrulegar 

og fallegar. Í gegnum söguna eru litasamsetningar og uppbygging mynda svipaðar frá 

byrjun til enda og leitast var við að skapa góða heildarmynd. Röndótt veggfóður er í 

bakgrunni sem tengir síðurnar saman á hverri opnu sem og tengir saman bókina í heild. 

Myndskreytari fór ósparlega með liti en valdi þó náttúrulega, hlýja og hreina liti. Með 

litavali var leitast við að skapa notalegt andrúmsloft og þar sem sagan gerist í skógi ber 

mest á brúnum og grænum litum.  

 

Í samvinnu höfundar og myndskreytara var leitast við að mynda gott samspil á milli mynda 

og texta. Ekki var lögð áhersla á útlits- og umhverfislýsingar í textanum og fengu 

myndirnar því það hlutverk. Einnig er ýmislegt smálegt í umhverfinu sem gefur 

vísbendingar um hvað sé í vændum í sögunni. Á þeim opnum sem koma á undan hverju 

dýri má sjá ýmsar vísbendingar um næstu opnu, til að mynda nótur, liti, krukkur, jarðaber 

og vettlingar. Þessi smáatriði eru ekki áberandi og hafa jafnvel ekki merkingu fyrir þann 

sem ekki þekkir söguna. Þegar lesandinn hefur lesið söguna oftar en einu sinn fer hann þó 

að taka eftir þessum vísbendingum og tengir þær næstu opnu sögunnar. 
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4.3.1. Tími og rúm 

Myndirnar gefa nokkra vísbendingu um tíma og rúm. Það er til að mynda mjög augljóst að 

sagan gerist í skógi en ekki er hægt að segja með góðu móti hvar í heiminum. Umhverfi 

sögunnar er þó laust við einkenni frumskógarins og regnskógarins svo ætla má að skógur 

þessi standi einhverstaðar fyrir norðan miðbaug. Þegar skoðaðar eru vísbendingar um tíma, 

þ.e.a.s. hvenær sagan gerist, má sjá að það er í nútímanum. Sem dæmi má sjá ljósmyndir, 

pizzusneið, og ljósaseríu sem allt eru hlutir sem við könnumst við úr okkar daglega lífi og 

því fær lesandinn á tilfinninguna að ekki sé langt síðan sagan gerist. Þessir hlutir gefa 

einnig vísbendingu um ýmislegt óvenjulegt og skoplegt við þennan skóg, til dæmis er 

rússneskri ljósaperu stungið í innstungu í trjábol og svo má líka sjá lykla hanga á víð og 

dreif í trjánum.  

 

4.3.2. Hreyfing 

Það eru þrjár myndir í bókinni sem sýna hreyfingu á einhvern hátt og notaði myndskreytari 

þrjár mismunandi leiðir til þess að skapa hreyfingu. Fyrst má nefna þriðju opnu þar sem 

blaðið kemur svífandi inn um gluggann og í fangið á Sólu. Þar er raðbirting notuð og blaðið 

teiknað þrisvar sinnum á leið sinni inn um gluggann. Línur eru dregnar með penna á milli 

blaðanna til þess að gefa í skyn hvað leið það fór. Á sjöundu opnu má svo sjá bolta skoppa. 

Á skugga boltans að dæma er hann í lausu lofti og með hjálp pennastrika má áætla að hann 

sé á niður leið. Með þessari einföldu aðferð tekst myndskreytara að sýna þegar Sóla missir 

áhugann á boltanum og finnur um leið góða lykt. Þriðja myndin sem sýnir hreyfingu er á 

opnu tíu, þar er Sóla í lausu lofti. Í textanum er greint frá því að henni bregði mjög og 

myndin skýrir atvikið nánar þar sem hún er sýnd í lausu lofti. Með því er gefið í skyn að 

hún hafi hoppað upp í loftið þegar henni var brugðið. 

 

4.3.3. Sjónarhorn og rammar 

Myndirnar í bókinni eru flestar sýndar frá sama lárétta sjónarhorninu en þó er myndin af 

húsinu hennar Sólu sýnd skáhalt ofanfrá. Það sjónarhorn hentaði best þar sem húsið er 

staðsett uppi í tré og var það talið gefa besta möguleika á að sýna heildarmynd af húsinu og 
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umhverfinu. Mynd sem sýnd er skáhalt ofan frá gefur lesandanum einnig öryggistilfinningu 

en heimili Sólu er hennar öruggasti staður.  

Myndarammar eru áberandi í sögunni og birtast utan um myndirnar þegar Sóla 

leggur af stað í leitina að foreldrum. Á fjórðu opnu, þegar Sóla tekur þá ákvörðun að halda 

af stað í leitina, má sjá hana ganga inn í myndaramma sem staðsettur er á vegg fyrir aftan 

hana. Á þennan hátt gengur hún inn í ramma og eru þær myndir sem koma þar á eftir 

innrammaðar. Rammarnir voru einnig notaðir sem einhverskonar vísbending um aðra sögu 

sem ekki er sýnileg. Ef myndirnar eru skoðaðar má sjá að Sóla er sofandi á þeim myndum 

sem koma á undan og eftir innrömmuðu myndunum. Þetta gefur til kynna að mögulega hafi 

hún verið sofandi allan tímann og dreymt ferðina um skóginn.  

 

4.4. Hönnun og útlit 

Þegar hugað var að heildarútliti bókarinnar var ákveðið að nota veggfóður úr húsinu hennar 

Sólu sem bakgrunn sögunnar.  

Bókakápan er að mestu leiti veggfóður en framan á henni er mynd í ramma sem 

gefur til kynna ýmislegt um innihald hennar. Þar má sjá Sólu uppi í tré að horfa á eitthvað 

fyrir neðan sig. Myndin segir ýmislegt um Sólu, til að mynda að hún sé sterk og sjálfstæð 

stelpa. Á trénu hangir jarðaber í bandi og gefur í skyn ævintýralegan og jafnvel skoplegan 

stað. Aftan á kápunni er svo mynd af henni sofandi í stólnum sínum sem er lýsandi fyrir 

farsælan endir sögunnar.  

Titilsíða bókarinnar er sett upp með hefðbundnum hætti. Valin var skýr en hlýleg 

leturgerð. Myndin á titilsíðunni er tækifæri fyrir lesandann til þess að gægjast inn í söguna 

og er ætlað að gefa til kynna leiðangur í skóginum. Með þessum hætti er enn tekið tillit til 

tveggja lesenda, barnsins og hinum fullorðna.  

Saurblöð bókarinnar eru veggfóður og gefa ekkert sérstakt í skyn um söguþráð eða 

persónur sögunnar.  Hins vegar gefur veggfóðrið tóninn fyrir heildar útlit og stemningu 

sögunnar.  

 

Í heildarútfærslu bókarinnar Hvar finn ég foreldra? var leitast við að mynda hrynjanda og 

gott flæði. Fyrstu opnur bókarinnar eru kynning á skóginum og Sólu sjálfri. Þessar opnur 



 22 

hafa stuttan texta en myndirnar segja einnig frá útliti og eiginleikum. Þegar hugað var að 

hrynjandi var sú leið farin að hafa til skiptis, opnur með lengri texta og flóknari myndum á 

móti opnum með styttri texta og einfaldari myndum. Sóla sjálf snýr yfirleitt alltaf til hægri 

og með því er lesandinn hvattur til að fylgja henni yfir á næstu opnu. Með þessu móti var 

fengið gott flæði í myndir bókarinnar. Í lok sögunnar liggur Sóla svo í vinstra horni stólsins 

og lokar þar með ferðinni og sögunni.  
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Lokaorð 

Bækur er órjúfanlegur þáttur í lífi íslenskra barna. Bæði á leikskólum og heima við hafa þau 

aðgang að fjölbreyttu úrvali bóka sem hafa áhrif á líf þeirra. Með vönduðum bókum má 

sem dæmi efla félagþroska barna, aðstoða þau að vinna úr sorg og efla þróum læsis. Í 

samfélaginu er fjöldi barna af erlendum uppruna og eiga þau oft á tíðum í erfiðleikum með 

tungumálið. Aðgengi að fjölbreyttum myndabókum og bókum fyrir tvítyngd börn geta haft 

jákvæð áhrif á þróun læsis þessara barna.  

Myndabækur er flokkur barnabóka sem ætlaður er yngri börnum og hafa sérstöðu 

innan barnabókmennta. Myndabækur segja sögu á óvenjulegan hátt þar sem texti og myndir 

fléttast saman í frásögninni. Með þessum hætti bæta myndir upp það sem texti greinir ekki 

frá og gerir börnum kleift að skoða myndabækur og segja söguna frá eigin brjósti. Það er 

ýmislegt sem vert er að skoða þegar myndabækur eru greindar og metnar. Til að mynda 

þarf að huga að samræmi milli texta og mynda og persónusköpun. Einnig er mikilvægt að 

heildarmynd og samræmi sé í stíl bókarinnar. Hver opna leiðir að annarri og að hún höfði 

til barna á einhvern hátt.  

Myndabókin Hvar finn ég foreldra? var unnin af natni og með tilsjón af fræði 

myndabóka. Góðum tíma var varið í þróun sögunnar og persónusköpun og unnu 

textahöfundur og myndskreytari vel saman. Unnið var með sígilt minni ævintýra, leitina. 

Sagan segir frá stúlkunni Sólu sem heldur út í skóg að leita að foreldrum. Ekki var þó 

markmið höfundar að fjalla sérstaklega um hugtakið foreldra. Markmiðið með gerð 

þessarar bókar var fremur að skapa fallega áhugaverða bók sem höfðaði á einhvern hátt til 

barna. Með því að hafa texta bókarinnar jafnframt á íslensku og pólsku var leitast við að 

skapa tækifæri fyrir tvítyngd börn á leikskólaaldri, með pólsku sem móðurmál, að kynnast 

ritmáli beggja mála. Einnig er hollt fyrir öll börn að kynnast ritmáli annarra tungumála. 

Með litlum skrefum sem þessum er hægt að styrkja landið okkar sem fjölmenningar 

samfélag.  
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