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Útdráttur 
Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri á vormisseri 2004. Tilgangurinn er að skoða hvaða gildi og 
hlutverk barnabókmenntir hafa í daglegu lífi og starfi barna. 
 Í verkefninu er byrjað á að skoða hvernig sagan, tungumálið og bókmenntir 
tengjast í menningu Íslendinga og hvaða áhrif þessir þættir hafa á sjálfsmynd 
þjóðarinnar. Því næst er fjallað um íslenskar barnabókmenntir, hvernig þær hafa 
þróast og hvernig staða þeirra er í dag. Til þess að fá innsýn í hvaða gildi og hlutverk 
barnabókmenntir hafa fyrir börn er skoðað hvaða áhrif barnabækur og lestur hafa á 
börn og það síðan tengt við ákveðna þroskaþætti.  
 Að síðustu er fjallað um barnabókina út frá leikskólanum, hvernig horft er á 
barnabækur í leikskólastarfinu og hvernig þær nýtast. Í lokin eru settar fram nokkrar 
hugmyndir um hvernig má vinna með ákveðna barnabók og það síðan tengt við 
þroskaþætti barna. 
 Helstu niðurstöður verkefnisins eru þær að bókmenntir eru mikilvægur 
menningararfur fyrir Íslendinga. Þær hafa áhrif á þróun og viðhald séreinkennis 
þjóðarinnar, íslenskrar tungu sem er hluti af sjálfsmynd Íslendinga. Barnabókmenntir 
og lestur eru mikilvægir þættir í uppeldi og menntun barna og hafa ótvíræð og jákvæð 
áhrif á þroska þeirra. Barnabækur efla og styrkja málþroska, vitsmunaþroska, 
tilfinningaþroska, félagsþroska, siðferðisþroska ásamt sköpunargáfu og 
hugmyndaflug. 
 

Abstract 
The following project is the final assignment for a B.Ed.-degree at Faculty of 
education at University of Akureyri. The purpose of the project is to study the roles 
and values of children’s literature in the daily lives of young children. 

The project starts with looking at how history, language and literature are 
connected in the Icelandic culture and the influence of these factors on the nation’s 
self-image. Next the focus is on Icelandic children’s literature, how it has developed 
and its position today. It is examined how children’s books and reading influence and 
is connected to certain development factors, this is done in order to get insight on the 
values and roles that children’s books have for children. 

At last the children’s book is discussed from the kindergarten’s perspective, 
how books are viewed in the everyday work in the kindergarten and how they can be 
used. A few ideas on how to work with a specific children’s book Flower on the roof 
are put forward and connected to development factors. 

The projects main results are that literature is an important cultural heritage for 
Icelanders. It influences the development and the maintaining of character for the 
nation, the Icelandic language, which is a big part of the nations self-image. 
Children’s literature and reading are important factors in the upbringing and education 
of children and have a definite and positive influence on their development. 
Children’s books enhance and strengthen speech development, intellectual and 
emotional development, social and ethical development as well as creativity and 
imagination. 
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