
Útdráttur  
 
Íslendingar eru jafnan mjög stoltir af bókmenntaarfi sínum og erlendis er oft talað um Ísland 
sem sögueyna í norðri. Undanfarin ár hefur lestur meðal barna og unglinga hins vegar 
minnkað mjög hér á landi og rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að um þriðjungur 
íslenskra barna og unglinga lesi engar bækur utan námsbókanna. Ástæða er til að hafa 
áhyggjur af þessari þróun þar sem lestur bóka leggur bæði grunn að traustri málkennd og 
fjölbreyttum orðaforða. Af þessum sökum er mikilvægt að reynt sé að ýta undir áhuga barna 
og unglinga á að lesa bækur. Barnabækur mætti til að mynda nota meira í kennslu þar sem 
þær eru skrifaðar með unga lesendur í huga og geta því oft höfðað vel til nemenda.  
 Guðrún Helgadóttir hefur lengi vel verið einn af okkar ástsælustu 
barnabókahöfundum. Bækur hennar eru skrifaðar á góðu og vönduðu máli og ættu því að 
henta vel til kennslu. Í þessari ritgerð er meðal annars að finna bókmenntalega greiningu á 
þremur nýjustu verkum Guðrúnar Öðruvísi dögum, Öðruvísi fjölskyldu og Öðruvísi sögu.
Einnig eru einnig hugmyndir að verkefnum sem vinna má í tengslum við Öðruvísi daga. 

Með því að nýta fjölbreytta kennsluhætti í bókmenntakennslu getur kennari ýtt undir 
áhuga nemenda sinna á lestri bóka. Þá er ekki síst mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að 
ræða saman um bækurnar sem þeir eru að lesa enda verður gildi samræðna seint metið til 
fulls. Kennarar ættu einnig að hvetja nemendur til lestrar á bókum að eigin vali og skapa tíma 
fyrir frjálsan lestur innan veggja skólans. 
 

Abstract 
Icelanders have always been very proud of their literature legacy and abroad our country is 
often spoken of as the saga-island of the north. Reading among Icelandic children and 
adolescents has decreased the last years and researches have shown that about one third of 
Icelandic children and adolescents don’t read any books except for the once they read for 
school. There is a reason to be concerned about this development as reading is among other 
things the foundation for both the sense of the language and diverse vocabulary. Therefore it 
is very important to encourage children and adolescents to read more books. Children books 
could be used in schoolwork as they are written for young minds and can therefore often 
appeal well to the students. 
 Guðrún Helgadóttir has been known as one of the greatest writer of children books in 
Iceland. Her books are both written on good and elaborated language and should therefore be  
ideal to use in the classroom. In this essay there is, among other things, a literary analysis on 
three of Guðrúns newest work Öðruvísi dagar, Öðruvísi fjölskylda and Öðruvísi saga. There 
are also ideas about how to work with the book Öðruvísi dagar in the classroom.  
 By using diverse methods in literature teaching, teachers could increase their students’ 
interest in book reading. It is also important that the students will get opportunity to discuss 
the books they are reading as the value of conversation can never be fully valued. Teachers 
should also encourage students to read books of their own choice and make space in the 
school schedule for free reading. 
 


