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Ágrip 

Í greinargerð þessari er fjallað um efni myndabókarinnar Matgráðugu prinsessunnar og 

hvernig kenningar um lestur myndabóka geti nýst við gerð þeirra. Greinargerðinni er 

ætlað að spanna flesta þá þætti sem tengjast lestri myndabóka án þess þó að kafa 

sérstaklega í nokkurn þeirra.  

Helstu kenningar sem komið hafa fram um lestur myndabóka eru tilgreindar og 

stuttlega sagt frá því hvernig þær eru nýttar við flokkun og greiningu á myndabókum. 

Sérstaklega er hugað að lestri barna, máli og myndmáli, og hvernig myndir og texti spila 

saman við lestur myndabóka. 

Greinargerðin ætti að nýtast þeim sem undirbúa gerð myndabóka til þess leita sér 

fanga á markvissan hátt. 
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Formáli 

Vorið 2009 sótti ég námskeið í skapandi skrifum fyrir börn og unglinga hjá Önnu Heiðu 

Pálsdóttur. Á námskeiðinu urðu til drög að sögunni Matgráðuga prinsessan. Margir 

góðir grunnskólakennarar sóttu námskeiðið og sennilega varð félagsskapur þeirra og 

vinnan með texta fyrir börn og unglinga á endanum til þess að ég skráði mig í 

kennaranám í Háskóla Íslands. 

Á sumarönn 2009 hóf ég nám við Menntavísindasvið. Hvatning til skrifa frá 

einum kennaranna, Þórði Helgasyni, varð til þess að ég sendi honum uppkast að smásögu 

um matgráðuga prinsessu. Ári síðar þegar ég spurði hann hvort ég mætti skrifa hjá 

honum lokaverkefni, mundi hann eftir sögunni og stakk upp á því að ég ynni hana áfram 

og gerði úr henni alvöru myndabók. 

Matgráðuga prinsessan hefur því verið lengi í fæðingu og nú loksins er hún 

tilbúin og henni fylgir greinargerð þessi. Án leiðsagnar Önnu Heiðu Pálsdóttur hefði 

hugmyndin að sögunni líklega aldrei komist á blað og án hvatningar Þórðar Helgasonar 

hefði bókin ekki orðið að veruleika. Mig langar að þakka þeim fyrir hjálpina en einnig 

vil ég þakka pabba mínum, Ágústi Ú. Sigurðsyni, fyrir ótal yfirlestra. 
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Inngangur 

Allt frá upphafi myndlistar hafa myndir og höggmyndir geymt frásagnir. Á veggmyndum 

steinaldar finnast máluð veiðidýr og veiðimenn. Á mörgum grískum vösum eru fagrar 

myndir úr daglegu lífi og störfum Grikkja. Á rómverskum súlum má finna lágmyndir af 

sigurgöngum keisara. Auðvelt er að lesa í myndirnar og gera sér í hugarlund hvaða saga 

liggur að baki verkinu og engu er líkara en hugurinn leiti ósjálfrátt að frásögninni að baki 

listaverkinu. 

Myndmál hefur verið notað í pólitískum tilgangi í gegnum aldirnar. Veggmálverk 

í kaþólskum kirkjum voru meira og minna gerð í þeim tilgangi að uppfræða ólæsan 

almenninginn um kristni og minna á trúna, syndina og afleiðingar hennar (Tansley og 

Kleiner, 1996, bls. 628). Presturinn predikaði og væntanlega hefur almúginn virt fyrir sér 

myndirnar á meðan. Ferlið á margt skylt með lestri fullorðinna á myndabókum fyrir börn. 

Bækur ætlaðar börnum fjalla gjarna um einhvers konar siðferðisleg gildi og hinn 

fullorðni les fyrir barnið, sem virðir fyrir sér myndirnar á meðan. 

Strax á unga aldri virðast flest börn vera fær um að lesa í myndir án nokkurrar 

leiðsagnar. Engu er líkara en að lestur mynda sé okkur í blóð borinn, ólíkt lestri á rituðu 

máli, sem oftast kostar mikla vinnu og fyrirhöfn áður en nægilegri lestrarkunnáttu er náð 

til þess að hægt sé að lesa einhverja merkingu úr textanum. Börn sýna myndabókum 

áhuga og fletta þeim löngu áður en þau læra að lesa og fyrstu spor barna í lestri eru oftast 

stigin út frá myndabókum með einföldum texta en skýrum myndum sem styðja við 

textann. Mikið hefur verið ritað um hlut orða í lestri út frá hinum ýmsu lestrarfræðum en 

sáralítið fræðilegt efni er til um lestur mynda. 

Lokaverkefnið, sem þessi greinagerð fylgir, má flokka sem myndabók. Texti 

bókarinnar og myndskreytingar eru hugarverk mitt og vann ég sjálf alla vinnu við 

myndskreytingar, textagerð og uppsetningu. Bókin er þrjátíu og tvær blaðsíður. Alls 

þrettán myndskreyttar opnur, auk myndskreyttra saurblaða við upphaf og endi 

bókarinnar. Við gerð teikninganna byggði ég á fyrri reynslu úr atvinnulífinu og námi í 

myndskreytingum auk áhuga á myndskreyttum barnabókum og gerð þeirra.  

Markmiðið verkefnisins var að búa til og myndskreyta barnabók frá A til Ö með 

hliðsjón af kenningum um lesskilning. Við gerð bókarinnar hafði ég eftirfarandi 

spurningu að leiðarljósi. Hvernig er hægt að nýta sér kenningar um lestur við gerð 
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myndabóka? Þeirri spurningu verður reynt að svara hér á eftir ásamt því að skilgreina 

og fjalla rækilega um myndabókina Matgráðuga prinsessan og mikilvægi sambærilegra 

verka fyrir lestur barna. 

 

Myndabækur 

Við úrvinnslu verkefnisins kom snemma í ljós að skilgreiningin á myndabók er hvorki 

niðurnjörvuð né algild. Erfitt er að mæla magn texta og myndmáls í bókum svo að úr 

verði einhvers konar nothæft mælitæki. Almennt er þó sagt að þær bækur, sem hafa 

myndskreytingar á hverri síðu, séu myndabækur.  

Bókmenntafræðingar kjósa að líta á myndabækur sem sérstaka grein innan 

bókmenntanna. Í tilraunum sínum til að skilgreina og flokka barnabækur og myndabækur 

hafa sumir bókmenntafræðingar valið þá leið að rannsaka hvernig orð og myndir vinna 

saman að merkingarbærri heild. Slíkar rannsóknir hafa leitt af sér ýmiss konar gagnlegar 

skilgreiningar á myndabókum og vangaveltum um eðli þessarar bókmenntagreinar.   

Samspil mynda og texta 

Samuelsen (1995, bls. 11–12) kýs að nota fremur klassíska skilgreiningu Borgersens við 

umfjöllun á myndabókum. Í þeirri skilgreiningu er litið á hvort myndir eða orð séu í 

forgrunni. Séu myndirnar í forgrunni er um myndabók að ræða. Myndabókum skiptir 

hann síðan í tvo undirflokka hreinar myndabækur, sem innihalda einungis myndir, og 

myndabækur þar sem textinn felst einungis í stikkorðum eða stuttum setningum. 

Kenningin gerir ráð fyrir að í þeim tilfellum, þar sem myndirnar þjóna textanum, sé 

einungis um myndskreyttar barnabækur að ræða. Þessi skilgreining er þó fremur 

takmarkandi og allt of margar myndskreyttar barnabækur lenda á gráu svæði milli 

myndabókarinnar og myndskreyttra barnabóka.  

Í bók sinni, Íslenskum barnabókum 1790–1979, velur Silja Aðalsteinsdóttir 

(1981, bls. 231) að nota flokkun Torbens Gregersen á myndskreyttum barnabókum. Sú 

skipting gerir gróflega ráð fyrir fjórum meginflokkum myndskreyttra barnabóka og 

gengur fyrst og fremst út frá að kanna hvar söguna og merkingu hennar er að finna en 

lætur magn textans liggja á milli hluta. Fyrsti flokkurinn inniheldur svokallaðar 

bendibækur. Þær eru fyrir yngstu börnin. Lítið fer fyrir söguþræði í þeim bókum og 

stundum eru þær einnig án orða. Annar flokkurinn felur í sér myndabækur. Þær segja 

sögu hvort sem bókin er með eða án texta. Þriðja flokkinn má nefna ríkulega 
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myndskreyttan texta. Slíkur texti kemst ekki af án mynda ef full merking verksins á að 

komast til skila. Fjórði flokkurinn eru hinar myndskreyttu sögubækur. Þar er textinn í 

aðalhlutverki og myndirnar eru til skrauts og nægja hvergi nærri til að segja söguna. 

Samkvæmt flokkun Gregersens eru hinar eiginlegu myndabækur þær bækur þar sem 

myndirnar leika aðalhlutverkið og segja söguna á meðan textinn er í bakgrunni. 

Margrét Tryggvadóttir (1999, bls. 102) nýtir sér flokkun Gregersens í grein sinni 

ásamt því að vísa í skilgreiningar Jens Sisgaard á myndskreyttum barnabókum. 

Samkvæmt Margréti skipti Sisgaard barnabókum niður í tvo meginflokka. Fyrri 

flokkurinn inniheldur þær barnabækur sem skrifaðar eru fyrir lestur fullorðinna fyrir ólæs 

börn. Þann flokk nefnir hann kjöltulestursbækur. Nafngiftin vísar til lestrarstöðunnar 

þegar lesið er fyrir börn þar sem þau sitja í kjöltu fullorðinna. Af því leiðir að hinn 

innbyggði lesandi felur í sér bæði hinn fullorðna lesanda og barnið sem hlustar. Síðari 

flokkinn nefnir Sisgaard hins vegar magalestursbækur, sem börnin lesa gjarna liggjandi á 

maganum. Þann flokk fylla barnabækur sem ætlaðar eru sjálfstæðum lestri barna og 

söguhöfundur talar einungis til barnsins sem innbyggðs lesanda.  

Gjarna má hafa eftirfarandi hugmynd Chatmans í huga við notkun á hugtökunum 

söguhöfundur og innbyggður lesandi. Myndin sýnir samband söguhöfundar, sem er sú 

vitund sem stýrir verkinu, og hins innbyggða lesanda sem söguhöfundur talar til. Hvorki 

söguhöfundurinn né hinn innbyggði lesandi eiga sér raunverulega stoð utan verksins eða 

bókarinnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 83). 

 

Raunverulegur →  

höfundur 

Söguhöfundur → (Sögumaður)  → (Hlustandi) → Innbyggður → 

lesandi 

Raunverulegur 

lesandi 

 

Margar myndabækur lenda á mörkum þessara flokka og erfitt getur reynst að skilja á 

milli. En þar sem gengið er út frá hinum innbyggða lesanda falla flestar myndabækur 

undir kjöltulestursbækur þar sem tekið er tillit til fyrir hvern verkið er skrifað. Við þetta 

má lengi bæta og Silja Aðalsteinsdóttir gerir það einmitt í grein sinni í Röddum 

barnabókanna (1999, bls. 81–83). Þar fjallar hún um rödd sögumannsins út frá 

kenningum Barböru Walls, sem dregur fram í dagsljósið ólík áhrif á lesendur eftir því 

hvar söguhöfundur tekur sér stöðu og hvort hann ber virðingu fyrir lesendum sínum. 

Þegar rætt er um tvöfalt ávarp (double address) talar rödd sögumanns jafnan til 

fullorðinna lesenda án þess að gera ráð fyrir ungum lesendum sem á hlýða. Í einföldu 
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ávarpi (single address) tekur sögumaður afstöðu með barninu og hunsar eldri lesendur. 

Þriðja útgáfan er svo hið eftirsótta tvíræða ávarp (dual address) þar sem rödd sögumanns 

er einlæg og virðist ef til vill einföld við fyrstu sýn en í henni felast dulin skilaboð sem 

eldri lesendur geta skilið. 

Dresang (1999, bls. 82–83) nýtir sér kenningar Perrys Nodelman til að lýsa 

flóknu sambandi orða og mynda þannig að til verði þrír meginflokkar. Í fyrsta flokknum 

vinna myndir og texti saman og varpa sömu merkingu til lesanda. Í öðrum flokknum 

bæta bæði myndir og orð einhverju við söguna og gefa henni nýja víkkaða merkingu 

þegar allt verkið er sett í samhengi. Í þriðja og síðasta flokknum eru þær bækur þar sem 

orð og myndir eru í hrópandi þversögn. Ágætt dæmi um slíka íslenska myndabók er 

Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar eftir Margréti 

Tryggvadóttur og Halldór Baldursson.  

Kenningar Nodelmans eru frá árinu 1988 og síðan þá hefur margt nýtt komið 

fram. Hægt er að tala um rafræna byltingu bæði í grafískri hönnun og útgáfu. Dresang 

(1999, bls. 83) dregur því fram fjórða flokkinn til að lýsa bókum þar sem  skilin á milli 

orða og mynda eru orðin óljósari. Þessari samvirkni (synergy) lýsir hún sem umbreytingu 

orða í myndir og mynda í orð. Til þess að um samvirkni orða og mynda sé að ræða þarf 

uppsetningin að hafa völdin og í róttækustu birtingarmyndum samvirkninnar er 

illmögulegt að skilja á milli orða og mynda. Með tölvuvinnslu er hægt að gefa textanum 

hlutverk sem einungis myndirnar gegndu áður. Gott íslenskt dæmi um slíka notkun á 

samvirkni orða og mynda er bókin Örlög guðanna eftir Ingunni Ásdísardóttur með 

myndskreytingum Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur. Í bókinni má sjá hvernig textinn lekur 

á stöku stað inn á myndirnar og öðlast merkingu bæði sem mynd og texti. 

Cullinan (1981, bls. 25) segir í bók sinni Literature and the child að 

bókmenntagreinin myndabækur byggist á framsetningu efnisins en ekki sögutegundinni 

þar sem myndabók segi sögu í gegnum einstaka blöndu máls og mynda. Merkingu sé 

komið á framfæri gegnum bæði myndirnar og orðin óháð því hvert viðfangsefni 

bókarinnar er. Nikolajeva og Scott (2001, bls. 1) eru á sama máli en útskýra betur hvað 

er átt við með framsetningu. Þær skilgreina hinn einstaka eiginleika myndabóka út frá 

listforminu sem byggist á sameiningu hins sjónræna annars vegar og máls hins vegar. Út 

frá hugmyndafræði táknmiðlunar leiða þær líkum að því að sérstaða myndabókarinnar 

felist í boðmiðlun. Þar sem í henni séu tvær ólíkar gerðir tákna, myndræn tákn (iconic 
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sign) og hefðbundin tákn (conventional sign) og boðmiðlunin til viðtakandans á sér stað í 

gegnum báðar þessar tegundir tákna.  

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2005, bls. 34) kýs að nota skilgreiningu Nine 

Christensen til að fjalla um myndabækur. Samkvæmt Christensen eru myndabækur 

bókverk sem segja sögu með myndum eða með samspili mynda og texta. Hinn innbyggði 

lesandi er barn og saga myndabókar er jafnan sögð með tilliti til þess að hún kynni að 

vera lesin upphátt fyrir barnið.  

Á meðan fræðimenn greinir á um hvernig taka skuli á myndabókinni eru þeir 

sammála um að myndabókina beri að skoða út frá sambandi orða og mynda, og hvernig 

orðin og myndirnar berist viðtakanda eða lesanda. Skilgreining Nikolajeva og Scotts er 

af þeirri ástæðu sú nytsamlegasta. Hún sameinar hinar kenningarnar og býr til grundvöll 

til þess að taka á myndabókinni sem sérstakri tegund boðmiðlunar og þar af leiðandi 

sérstakri grein innan bókmenntanna, sama hvaða flokkun er síðan valin til að skilgreina 

ólíkar tegundir myndabóka. Skilgreininguna skortir þó vissulega aldur lesandans þar sem 

ýmiss konar grafískar fullorðinsbókmenntir gætu mögulega sloppið inn fyrir 

skilgreininguna en í þessari greinargerð er gengið út frá því að innbyggði lesandinn eða 

viðtakandinn sé barn. 

Lestur myndabóka 

Fjöldi kenninga eru til um lestur barna og hér verður ekki gerð tilraun til að gera þeim 

öllum skil heldur einungis örfáum kenningum sem tengjast lesskilningi og hægt er að 

tengja lestri myndabóka. Hér er myndabókin skilgreind sem ákveðið form boðmiðlunar 

sem fer fram á tveimur ólíkum sviðum, í gegnum máltákn og myndtákn. Lestur 

myndabóka fer þar af leiðandi fram á tveimur samtengdum sviðum og felst bæði í túlkun 

orða og mynda hvort sem orðin eru lesin upphátt af fullorðnum lesanda eða lesin af barni 

beint af blaðsíðum bókarinnar. 

Þekkingarþorsti og áhugi skipta sköpum fyrir lesskilning. Harla tilgangslaust er 

að lesa texta í þeim tilgangi einum að skilja orð eða setningu á stangli. Hvatinn að baki 

bæði lesturs og hlustunar er að fá heildstæða mynd af því sem lýst er í texta eða máli 

(Cain og Oakhill, 2007, bls. xi). Kenningin bendir á hversu mikilvægt það er fyrir 

lesendur að hafa raunverulegan áhuga á lestrinum. Því er æskilegt að myndir í myndabók 

höfði til barnsins, veki hjá því forvitni um framvindu sögunnar eða persónur hennar.  
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Nikolajeva og Scott (2001, bls. 2) kjósa að túlka lestur myndabóka út frá 

hermenískum túlkunarfræðum (hermeneutical analysis) þar sem lesandinn gerir sér 

ákveðnar hugmyndir um verkið út frá eigin reynslu og skilningur hans á verkinu byggist 

á þeim hugmyndum. Í fyrstu skoðar lesandinn einungis hluta verksins. Sá lestur býr til 

dýpri skilning á verkinu í heild sinni sem býr til væntingar fyrir næsta lestur eða næstu 

athugun. Orð og myndir búa til væntingar hvort um annað sem síðan geta af sér nýja 

reynslu og nýjar væntingar og spennu milli hinna tveggja sviða boðmiðlunar. Lesandinn 

fer frá máli til mynda og frá myndum til máls í sívíkkandi hringrás skilningsferlisins. Í 

hvert skipti sem bókin er lesin dýpkar skilningur lesandans á bókinni og þær Nikolajeva 

og Scott leiða að því líkum að börn kunni vel að meta þær uppgötvanir sem endurtekinn 

lestur leiðir af sér og það sé ein ástæðan fyrir því hversu oft þau vilja lesa sömu bókina. 

Ogle og Blachovicz (2008, bls. 25–36) benda á hinar ólíku hliðar lesskilnings í 

bók sinni Reading comprehension. Samkvæmt þeim felur skilningur (comprehension) í 

sér ákveðinn drifkraft og færni til að nálgast þá þekkingu sem leitað er eftir. Skilningur 

er ferli sem tekur tíma að byggja. Ný þekking er í sífellu mátuð við eldri þekkingu og 

kunnáttu; getið er í eyðurnar út frá fyrri þekkingu. Þekkingin tekur tíma að mótast. Hún 

byggist upp smám saman og er ekki lögð á minnið í heilu lagi. Félagsleg samskipti hafa 

áhrif á uppbyggingu þekkingar. Ogle og Blachovicz leita í smiðju Vygotskis til þess að 

útskýra uppbyggingu þekkingar út frá hugtakinu vinnupallar. Eftir því sem fyrri þekking, 

verkfæri eða stuðningur er sterkari eru vinnupallarnir betri og hægt er að byggja upp nýja 

tegund þekkingar út frá vinnupöllunum uns þeirra er ekki þörf og nýja þekkingin stendur 

sjálf á eigin grunni (Vygotsky, 1978, bls. 86-89). 

Til þess að fá heildstæða mynd af efni bókar eða texta þarf orðaforði lesanda að 

ná yfir orðin sem notuð eru á síðum bókarinnar. Perfetti, Landi, & Oakhill (2005, bls. 

227) halda því fram að lesskilningur verði til þegar lesandinn nái að byggja upp huglæga 

mynd af efni textans og þessi huglæga mynd byggist á bakgrunnsþekkingu lesendans. 

Ferlið sé flókið og feli í sér úrvinnslu og túlkun lesendans á textanum. Af þessari 

fullyrðingu má leiða að því líkum að myndir í bókum geti stutt við og búið til sterkari 

huglægar myndir af efni textans en einungis fengist af lestri textans. Það á ekki síst við 

þegar bakgrunnsþekking lesenda á viðfangsefninu er rýr en þá mega myndirnar alls ekki 

vera í hrópandi ósamræmi við efni bókarinnar. Margrét Tryggvadóttir (1999, bls. 105) 

dregur þá ályktun að texti myndabóka megi gjarna innihalda flókin orð og vera þyngri 

aflestrar en annar texti ætlaður ungum lesendum þar sem myndirnar styðja við söguna og 
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fylla í þær eyður sem barnið skilur ekki úr textanum. Það eigi sérstaklega við bækur sem 

skrifaðar eru fyrir upplestur fullorðinna, þar sem börnin hlýði á ritmál, sem oftast er 

flóknara en talmál og með annað og ríkara orðfæri. 

Mælingar á lestrarnámi barna fara nánast eingöngu fram á grunni þekkingar og 

hæfni. Enda eru það hinir mælanlegu hlutar lestrarnámsins. En hinir raunverulegu hvatar 

að baki lestrinum liggja í tilfinningum gagnvart lestri og áhuga og viðmóti (disposition). 

Ein besta leiðin til þess að börn þrói með sér áhuga og jákvætt viðmót gagnvart bókum er 

að þau sjái áhugasama fullorðna bókaorma að verki. Ekki einungis heima hjá sér og í 

samfélaginu heldur líka á ólíkum stöðum innan menntakerfisins (Jalongo, 2004, bls. 21). 

Af þessari fullyrðingu má draga þá ályktun að það sé ekki nóg að kennarinn sýni og tjái 

áhuga sinn á bókum. Það skipti máli að safnvörðurinn, skólastjórinn, gangavörðurinn og 

allir þeir sem barnið sér innan skólanna sýni raunverulegan áhuga á lestri og bókum. 

Í grein Zeece (2000, bls. 111) er tekið fram að jákvæðar tilfinningar barns 

gagnvart lestri  verða til þegar barn tengir nálægð, hlýju og ánægju við myndabækur. 

Þessar fyrstu tilfinningar gagnvart lestri eru mikilvægar. Þær geta fylgt barninu fram eftir 

allri skólagöngunni og hvatt það eða hindrað allt eftir því hvaða tilfinningar það tengir 

við bækur. Barn, sem upplifir að lestur sé erfiður eða torskilið athæfi sem skapi einungis 

meira vinnuálag í skóla, er líklegra til að eiga erfitt með lestur, tjá sig á neikvæðan hátt 

um lestur og síðast en ekki síst er harla ólíklegt að barnið lesi sér til yndis og ánægju 

(Jalongo, 2004, bls. 21). Gæðastund með foreldrum eða uppalendum og lestur á góðri 

myndabók getur því orðið að veganesti fyrir barnið langt fram í lífið. 

Lestur Myndabóka er flókið fyrirbæri sem fer fram á tveimur ólíkum sviðum. 

Myndir og orð vinna saman að lesskilningi. Helsta framlag myndabóka til aukins 

lesskilnings felst í síendurteknum lestri sömu bóka og þeirri tilfinningalegu upplifun sem 

börnin fá af upplifun myndabóka í kjöltu fullorðinna. Til þess að börn fái raunverulegan 

áhuga á lestri þurfa þau fyrirmyndir sem lesa. Lestur myndabóka í kjöltu ástvina hefur 

því verulega þýðingu fyrir framtíðarlestur og lesskilning barna.  

Myndmál 

Börn byrja furðufljótt að skilja myndræn tákn (iconic symbols) á borð við teikningu af 

bolta. Þau tengja orðið bolti við myndina án þess að boltinn á myndinni sé nokkuð annað 

en stílfærð eftirlíking af raunverulegum bolta og hafi enga eiginleika hans. Myndin er 

hvorki hnöttótt né skoppar hún þó hún vísi til kringótts forms boltans. Það þarf engar 



12 
 

sérstakar útskýringar til þess að segja barninu hvað boltinn gerir. Reynsla barnsins af 

raunverulegum bolta gerir því kleift að álykta sem svo að boltinn á myndinni sé bæði 

hnöttóttur og skoppi þegar honum sé kastað í jörðina. En þrátt fyrir að börn séu þegar fær 

um að túlka myndir út frá reynsluheim sínum er margt falið í myndmáli sem þarfnast 

æfingar í myndalestri til þess að dýpri túlkun á myndmálinu geti átt sér stað. Lítið efni er 

til á íslensku um framsetningu mynda í myndabókum og bókasafn Menntavísindasviðs á 

furðu fáar bækur sem snerta þennan anga lestrarfræðanna. 

Flestir þeirra, sem hafa rannsakað myndabækur, eru bókmenntafræðingar og búa 

að víðtækri þekkingu á bókmenntafræði en hafa ekki lagt stund á neitt eiginlegt 

myndlistarnám. Val þeirra á rannsóknaraðferðum á sér því rætur úr heimi bókmenntanna 

og sömu aðferðum er beitt við greiningu á orðum og myndum. Ítalski táknfræðingurinn 

Umberto Eco (2008, bls. 13–24) tekur skýrt fram að rannsóknaraðferðir bókmenntanna, 

og ekki síst táknfræðinnar, henti fyrir hvers konar boð sem byggist á kerfi eða kerfum 

sem samanstandi af kóðum (codes). Í tungumálinu felast kóðarnir í hljóðum en í 

myndmáli má heimfæra kóðana yfir á form, liti og allt sem hefur einhverja merkingu. 

Eco heldur því fram að táknfræðin sé nothæft greiningatæki á hvers kyns boðmiðlun, þar 

með talið myndmáli. Takmörk táknfræðinnar felist fyrst og fremst í tregðu fræðimanna 

til að nýta táknfræði utan bókmenntarannsókna. 

Margrét Tryggvadóttir bókmenntafræðingur skrifar í grein sinni, Setið í kjöltunni 

(1999, bls. 122–123), um rannsóknir Williams Moebius á myndmáli í myndabókum og 

kenningar Rolands Barthes um lykla sem nota megi sem sjónarhorn á alla þætti 

frásagnar. Barthes byggir kenningarnar á því að greina megi allar frásagnir niður í 

frumþætti og að lesandinn sé virkur í sköpun verksins.  Eftir því sem frásögn sé 

margþættari verði hlutverk lesandans mikilvægara. Moebius færir kenningar Barthes yfir 

á myndmál myndabóka og lítur á alla þætti myndabóka frá kápu til uppsetningar sem 

merkingarbær fyrirbæri. Sögupersónur fái til dæmis oft einhvers konar tákn sem hjálpar 

lesendum að greina þær frá öðrum á myndum bókarinnar.  

Fleiri lyklar eru tíundaðir í grein Margrétar (1999, bls. 123–128). Staðsetning á 

opnu, stærð þeirra og fjarlægð gefur vísbendingar um stöðu persóna og líðan þeirra í 

hinum ímyndaða heimi bókarinnar. Sjónarhorn og fjarvídd skipta miklu máli og gefa 

teiknaranum tækifæri til að draga fram andstæður og spennu milli sögupersóna og 

atburða. Endurtekningar skapa hrynjandi sem lesandi skynjar hvort sem hann er 

meðvitaður um það eða ekki. Taktfall eða skortur á endurtekningu, sem lesandi átti von 
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á, getur skapað spennu eða hlúð að söguþræðinum og styrkt hann. Rammar utan um 

myndir geta gert atburði fjarlægari og meðvitað uppbrot á römmum getur glætt söguna 

lífi og fært hana nær og fjær lesanda eftir atvikum. Lögun rammanna og forma síðunnar 

hefur áhrif á tilfinningalega upplifun lesandans. Langar, mjúkar línur skapa 

öryggistilfinningu á meðan hvöss horn og beinar stuttar línur eru lítt traustvekjandi og 

jafnvel háskalegar. Lengd lína og þykkt hefur einnig áhrif á tímaskynjun lesandans. Litir 

hafa mikið tilfinningagildi og teiknarar myndabóka vinna oft meðvitað með áhrif þeirra í 

bókum sínum.  

 

Matgráðuga prinsessan 

Í bókinni er saga um yndislega prinsessu sem breytist í skrímsli sögð í myndum og máli. 

Innbyggður lesandi sögunnar er barn en sagan er ætluð upplestri fullorðinna fyrir börn. 

Bókin fellur undir skilgreiningu á myndabók. Mörkin milli texta og mynda eru á köflum 

óljós þar sem textinn er á sumum opnum óaðskiljanlegur frá myndunum. Orð 

prinsessunnar eru til dæmis skrautletruð og tilgerðarleg utan megintextans á meðan orð 

þegnanna eru í fremur hjáróma og feimnislegri leturgerð.  

Sagan gerist í ímyndaðri ævintýraveröld. Þar ríkir prinsessa í kastala. Persónur 

sögunnar eru fremur grunnar og taka ekki miklum breytingum á meðan sögunni vindur 

fram. Prinsessan er til dæmis ákaflega falleg í upphafi sögunnar og henni finnst gaman 

að borða. Hún missir tök á átinu og græðginni og breytist í nokkurs konar Grýlu og 

borðar allt of mikið frá þegnum sínum svo að hungursneyð ríkir í konungsríkinu. Gjörðir 

hennar tala fyrir hana, hún reynist veikgeðja og missir tök á ríkinu og sjálfri sér vegna 

ofáts. Þegar henni er gert að borða einungis þrjár máltíðir á dag notar hún orðræðu 

uppfulla sjálfsvorkunnar sem minnir helst á áfengissjúklinga sem misst hafa tökin á 

tilverunni. 

Þegnar prinsessunnar eru litlausir og koma fram í nafni heildarinnar. Þeir eru í 

stílfærðri útgáfu hins kúgaða almennings sem lætur skipa sér fyrir. Þessu linnir ekki fyrr 

en þegnarnir eru orðnir glorsoltnir og örþreyttir á því að bera matinn til hinnar óseðjandi 

prinsessu. En þeir steypa prinsessunni þó ekki af stóli fyrr en einn þegninn les það í 

þykkri bók að prinsessan sé ekki lengur prinsessuleg. Hún líkist ekki lengur yndisfagurri 

prinsessu heldur er hún sé orðin að skrímsli sem stefnir óðfluga í að komast í 

heimsmetabókina sem feitasta manneskja í heimi. 



14 
 

Ekki kemur fram hvaða ástæður vega þyngst þegar þegnarnir ákveða að taka 

völdin í sínar hendur, áhyggjur af ímynd ríkisins, heilsu prinsessunnar, hungur þegnanna 

eða allar þessar áhyggjur samanlagðar. Engu að síður verður lestur heimsmetabókarinnar 

afdrifaríkur og glorhungraðir þegnarnir gera uppreisn og flytja prinsessuna með valdi úr 

höllinni og beint á heilsuhælið með átján hjóla kranabíl. En ólíkt þegnum sínum lætur 

prinsessan ekki kúga sig. Hún stingur af í gegnum frönsku gluggana á heilsuhælinu, sem 

minna á fangelsisrimla, eftir að hún er búin að naga öll húsgögnin, málverkið og sjálfa 

kálmyndina á málverkinu. Varðmennirnir hlaupa ekki á eftir henni heldur standa þeir 

máttlausir gegn flóttatilrauninni og horfa hvor á annan í stað þess að hlaupa á eftir 

flóttaprinsessunni. Þó engin átök eigi sér stað hefur hungur prinsessunnar betur gegn 

skyldu varðmannanna. Þeim stendur á sama á meðan prinsessan er ofurseld græðginni 

eða matarfíkninni og þráir ekkert heitar en meiri mat og frelsi til að borða hann. Mynd 

blaðsíðunnar er á margan hátt svipuð blaðsíðunnar á undan. Umhverfið er hið sama. 

Litirnir í veggfóðrinu eru þeir sömu en mynstrið gefur til kynna að jarðskjálfti hafi hrist 

það og beinu línurnar eru nú allar skakkar og skældar.  

Þar með hverfur prinsessan beinlínis af sjónarsviðinu. Eftir þetta bregður henni 

aðeins fyrir í texta bókarinnar og blaðafyrirsögnum í myndskreytingum. En hún sést 

hvergi á mynd upp frá þessu í formi prinsessunnar. Í sögunni segja foreldrar börnum 

sínum ógurlegar sögur um prinsessuna fyrir háttinn og prinsessan verður að einhvers 

konar Grýlu eða tröllskessu í hugum barna. Lásar eru hengdir á ískápa gegn þessari 

duldu ógn sem getur snúið aftur hvenær sem er. Gefið er í skyn að prinsessan hafi 

umbreyst í einhvers konar meindýr og í hvert skipti sem matur er skilinn eftir í reiðileysi 

sé möguleiki á að prinsessan snúi aftur og borði frá fólki matinn. Dökkur litur opnunnar 

stingur í stúf við pastellitaðan heildarsvip bókarinnar og minnir á myrkur og glímuna við 

hið óþekkta. Barnið, sem lesið er fyrir, felur sig undir sænginni af ótta við þessa ógurlegu 

ókind.  

Á næstu opnu er mynd af pastellituðum dúk og tómum matardiski. Lesandinn er 

minntur á að maður skilur ekki eftir mat á diskum vegna þess að prinsessan gæti sótt í 

hann. Lesandinn er spurður hvort hann hafi nokkuð séð prinsessunni bregða fyrir í beinu 

ávarpi sögumanns en sögunni lýkur þó ekki fyrr en á aftari saurblöðum bókarinnar. Þar 

eru myndir af kakkalökkum í stað matarins á fremstu saurblöðum bókarinnar. Sterklega 

er gefið í skyn að þarna sé prinsessan á ferð þar sem einn kakkalakkinn hefur sama 

mynstur og er að finna á fötum prinsessunnar ásamt því að hann hefur kórónu á höfði. 
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Ekki spillir fyrir að skuggi prinsessunnar sýnir hamskiptin frá upphafi sögunnar, allt frá 

því að prinsessan hóf að verða of gráðug. 

Litla hliðarsögu er að finna í bókinni. Bangsi prinsessunnar er nefnilega á öllum 

opnum bókarinnar nema saurblöðunum. Hann og prinsessan eru vinir í upphafi sögunnar 

og þau horfa saman út um gluggann og teygja sig í átt að hinu óþekkta utan hallarinnar. 

Hann fylgist með óheillavænlegri þróun prinsessunnar og verður loks viðskila við hana 

þegar hún strýkur frá heilsuhælinu. Hann heldur þó áfram að birtast á síðum bókarinnar. 

Bangsi brosir út að eyrum enda þykir honum alltaf vænt um prinsessuna sína. Sama 

hversu óvelkomin hún er á heimilum þjóðarinnar. 

Ýmiss konar boðskap má finna í bókinni. Hún er viljandi hlaðin merkingu í þeim 

tilgangi að gera hið tvíræða ávarp sem sterkast úr garði. Myndabókina má gjarna flokka í 

hóp kreppubókmennta þar sem auðvaldið étur frá almúganum. Boðskapur sögunnar 

kallast á við ævintýri H.C. Andersen um keisarann klæðalausa í Nýju fötum keisarans. 

Þar sem í sögunni er sterkur boðskapur um að auðvaldið hafi einungis það valdumboð 

sem almúginn er tilbúinn til að viðurkenna og oft séu viðurkenndar hugmyndir 

afskaplega yfirborðslegar ef ekki byggðar á einhvers konar rökvillu. 

Heilsuhælið er kafli út af fyrir sig. Að aflokinni hallarbyltingu, sem felst aðallega 

í að færa risavaxna prinsessuna út úr höllinni, loka þegnarnir prinsessuna inni á 

heilsuhæli. Hvort sem frelsissviptingin er gerð af fyrirhyggjusemi og áhyggjum af heilsu 

prinsessunnar eða í refsiskyni fyrir að borða matinn frá fólkinu eru 

grundvallarhugmyndir um mannréttindi, frelsi og frelsissviptingu í bakgrunni sögunnar. 

Prinsessan brýtur sér leið úr prísundinni í gegnum gluggann á byggingunni. Þar með 

rýfur hún síðustu höftin sem samfélagið setti henni. Myndin af flóttanum kallast á við 

fyrstu opnu sögunnar þar sem prinsessan og bangsinn horfa út, engu líkara en þau velti 

fyrir sér hvað sé handan múranna.  

Næsta opna sker sig algerlega frá öðrum í bókinni þar sem á henni eru hvorki 

teikningar né sögutexti. Á opnunni eru blaðafyrirsagnir sem gefa vísbendingar um ferðir 

prinsessunnar og gjörðir eftir flóttann. Í fyrirsögnunum er að finna margar tilvísanir í 

hinar ýmsu hræðsluvættir á borð við snjómanninn ógurlega og hana Grýlu okkar. 

Prinsessan hefur tekið stakkaskiptum úr tveimur erkitýpum, prinsessunni og hinum 

grimma valdhafa, yfir í aðra erkitýpu, skrímslið. Til að verjast ágangi prinsessunnar eru 

settir lásar á allt sem inniheldur mat. Þar með er þjóðin aftur komin undir ógnarhæl 

matgráðugu prinsessunnar þó það sé á gjörólíkan hátt miðað við upphaf sögunnar. En 
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hvar liggur hin raunverulega ógn? Eru það blaðafréttirnar sem búa til ógnina og ímynd 

prinsessunnar í huga þjóðarinnar eða er prinsessan jafn hræðileg og blöðin láta í veðri 

vaka? Þjóðin er því í raun í greipum óttans en ekki skrímslis.  

Síðasta opna bókarinnar inniheldur tengingu við nútímann og tilmæli til 

lesandans um að maður klári alltaf af diskinum til að prinsessan birtist ekki á ný. 

Matgráðuga prinsessan fékk makleg málagjöld og er orðin að meindýrum. En hún er 

engu að síður enn til staðar og græðgi hennar líka. Sögulokin kallast á við bókmenntaarf 

Íslendinga og sjálfa Völuspá þar sem Gullveig, holdgervingur græðginnar, er vegin og 

brennd þrisvar sinnum en lifir þó enn (Eddukvæði, 1998, bls. 8). 

Ef til vill fellur söguhöfundur þarna í þá gryfju hins tvöfalda ávarps, að tala yfir 

hausamótunum á börnunum. En endirinn er líka krepputengdur. Það eru margar ástæður 

fyrir því að maður á ekki að fleygja mat. Það er ólíkt skemmtilegra að fá að dvelja í 

ævintýralandi og ímynda sér mögulega ókind fremur en að hugsa til næringargildis og 

útgjalda heimilisins svo ekki sé minnst á öll vannærðu börnin í fátækari hlutum heimsins. 

Bókin Matgráðuga prinsessan snertir á ýmsum flötum þjóðfélagins og samfélags 

mannanna. Hún tekur á hugmyndafræði, lýðræði og uppruna tegundanna. Bókin getur 

nýst bæði sem kveikja að dýpri umræðu um ýmiss konar óhlutbundin hugtök svo sem 

græðgi, sóun og hlutverk leiðtoga. Örlög prinsessunnar eru óráðin og kallast á við 

ímyndunarafl barnsins til að gera grein fyrir ferðum hennar eftir flóttann af heilsuhælinu. 

Snjall kennari getur nýtt bókina í ótal skapandi verkefni hvort sem þau snúa að ritun, 

myndsköpun eða leiklist. 

Að lokum  

Við myndskreytingarnar varð ég smám saman meðvitaðri um val á myndmálinu sem 

stuðningi við söguna og sérstakri frásagnarröddu innan verksins. Þrátt fyrir að ég tæki 

hugmyndir Moebius um myndmál ekki bókstaflega nýttust þær við uppsetningu 

bókarinnar. Sérstaklega þar sem nauðsynlegt var að sýna áhrif prinsessunnar á þegna 

sína.  

Myndabækur á borð við Matgráðugu prinsessuna eiga mikið erindi við ólæs 

börn. Upplestur fyrir börn hlúir að áhuga barna á bókum og mótar lestrarvenjur þeirra frá 

unga aldri.  Orðaforði barna eykst með því að hlýða á lesið ritmál og þau taka virkan þátt 

í lestrinum með því að skoða myndirnar, benda og spyrja. En myndabækur eiga ekki bara 
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erindi inn á heimilin. Kennarar ættu ekki að hika við að nýta sér góðar myndabækur á 

fyrstu árum grunnskólans sökum hinna djúpu áhrifa endurtekins lesturs. Þau börn, sem 

fara á mis við kjöltulesturinn á heimilum, eiga fullan rétt á að upplifa þá mögnuðu 

tilfinningu, sem endurteknum lestri myndabóka fylgir, í skólum landsins. 

Á sama tíma og kenningar um lestur, lesskilning, tákn, túlkanir og myndmál 

hjálpuðu mér að leysa úr ýmsum vandamálum sem upp komu við frásögn sögunnar og 

gerð bókarinnar urðu sömu kenningar mér sem fjötur um fót þegar virkilega reyndi á 

sköpunarkraftinn. Það varð mér því mikill léttir að rekast á orð Halldórs Laxness um 

skólabækur:  

Einkanlega var mér uppsigað við bækur ef ég fann á lesmálinu að í staðinn 

fyrir að segja mér sögu átti að fara að kenna mér eitthvað fallegt og gott. Til 

dæmis byrjar saga á því að segja frá ormi sem varð að manni, og reyndar er 

hrífandi hugmynd; en þegar komið var dálítið framí lesmálið kom uppúr 

dúrnum að þetta var saga til að kenna manni að þekkja á klukku og endaði á 

margföldunartöflunni. Slíkt er svik og prettir í skáldsögu.  

(Halldór Kiljan Laxness, 1975, bls. 132) 

 

Það er nefnilega nauðsynlegt að huga að listrænu efni barnabóka án þess að tína sér í 

boðskapnum. Því boðskapurinn verður til hvort sem höfundi líkar betur eða verr. 

Myndabók þessa ber að líta á sem enn eitt verkfærið í verkfærakistu kennara og 

mögulega leið til að efla gæðatíma fjölskyldunnar fremur en kennslubók uppfulla af 

skilaboðum beint úr námskrá.  

Engar birtar rannsóknir eru til um myndlæsi íslenskra barna. Sökum þess að færni 

í lestri mynda getur stutt við allan annan lestur þykir höfundi sýnt að brýn þörf sé á að 

kanna hvort börn og uppalendur átti sig nægilega vel á tengslum mynda og texta. Aukin 

útgáfa á vönduðum myndabókum, sem vekja áhuga bæði barna og fullorðinna, gæti verið 

rétta leiðin til eflingu læsis. 
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