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Bestu þakkir færum við starfsfólki og börnum í leikskólunum Austurborg og Garðaborg 

fyrir einstaklega hlýjar móttökur og jákvætt viðmót í hvert eitt sinn. 
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Kæru lesendur ! 
 
Lokaverkefni okkar til B.Ed prófs í leikskólafræðum frá Kennaraháskóla Íslands felst í 

þessari ljóðabók og fræðilegri umfjöllun um börn og ljóðagerð. Við heimsóttum 

leikskólana Austurborg og Garðaborg að meðaltali einu sinni í viku um þriggja mánaða 

skeið en samtals tóku 36 börn þátt í þessu verkefni með okkur. Ýmist voru nokkur börn 

saman um að semja ljóð eða eitt og eitt. Börnin hafa verið okkar bestu kennarar og við 

höfum lært mikið í ferlinu sem gaman er að fá að deila með ykkur.  

Ljóðin eru hugverk barnanna og í ferlinu höfum við sett okkur í það hlutverk að 

vera hvetjandi og einsett okkur það að virkja áhuga og hugmyndaflug barnanna. Hér á 

eftir gefur að líta ljóð barnanna, umfjöllun um kveikjurnar að þeim og í lokin nokkur 

heilræði sem vonandi nýtast hverjum þeim sem hefur hug á að vinna með börn og ljóð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Kynjahlutverk 
 

 

Gaman er að segja frá því að börnin í Austurborg sömdu ljóð um pabba og mömmur og 

þar kom bersýnilega í ljós skýr munur á kynjahlutverkunum. Staðalímyndirnar virtust 

ríkar í huga barnanna, þar sem mamman var til dæmis sögð elda mat og gæta barnanna á 

meðan pabbinn horfði á fótbolta og læsi bækur svo dæmi séu tekin. Við ákváðum að 

leggja sama verkefni fyrir börnin í Garðaborg til að athuga hvort sama áherslumun væri 

að finna þar. Í ljós kom að staðalímyndirnar eru ríkjandi og mæðurnar eru tengdar meira 

við heimilið en feðurnir við vinnumarkaðinn. Eftir þessa uppgötvun var ákveðið að 

athuga viðhorf barnanna til hins kynsins með því að einungis stúlkur semdu um drengi og 

drengir skrifuðu um stúlkur. Afraksturinn er mjög skemmtilegur eins og sjá má!  

Börn byrja að átta sig á staðalímyndum kynjanna á svipuðum tíma og þau gera sér 

grein fyrir  grunni eigin sjálfsmyndar. Flest þriggja til sjö ára börn taka kynjaímyndir 

alvarlega og trúa því að þeim beri skylda til að falla undir skilgreiningarnar, oft hugsa þau 

eins og litlar karl-og kvenrembur og nota staðla um kynjahlutverk sem allsherjar reglur 

sem ekki má brjóta. Málefni tengd kynferði eru mjög mikilvæg fyrir börnum þar sem þau 

eru farin að flokka sig sem stúlkur eða drengi og farin að gera sér grein fyrir því að þau 

verði ávallt af sama kyni. Hugsanlegt er að börn ýki kynbundnar staðalímyndir til þess að 

þær séu skýrari í huga þeirra svo einfaldara sé að haga eigin sjálfsmynd eftir þeim 

(Shaffer 2002:465-466).  
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Mömmur 
 
Mömmur þrífa diska og glugga, 
gólf og hús. 
Þær elda grjónagraut og stafasúpu 
og mata börnin. 
Mömmur kyssa pabbana á munninn 
og giftast þeim. 
Mömmur hjálpa börnunum sínum  
að hátta, baða sig og klæða sig. 
 
Stundum fara mömmur í saumaklúbb 
og tala saman, borða súkkulaðisnúða og kex 
og drekka kaffi. 
 
Það er gaman að vera mamma.  
Ég ætla samt ekki að vera mamma 
því ég vil ekki eignast börn.  
 

 
 
 
 

Guðrún Ólafía f. 14.11.02 
Olga f. 28.04.02 

Þórhildur Helga f. 28.10.02 
 

(Austurborg 28.mars 2008) 
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Pabbar 
 
Pabbar elda fiskibollur og grilla kjöt. 
Þeir keyra jeppa og laga dekkin 
þegar það er sprungið. 
Þeir vinna í banka  
og horfa stundum á fótbolta eða fréttir.  
Þeir lesa bækur sem krökkum finnast leiðinlegar. 
 
Pabbar veiða fisk, skrúfa með skrúfjárni 
og negla með hamri.  
 
Pabbar laga sjónvörp og drekka kók.  
 

 
 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Stefán Atli f. 10.07.02 
 

(Austurborg 28.mars 2007) 
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Mömmur II  
 
Mömmur gefa börnunum sínum  
brjóst eða pela. 
 
Þær vilja hugsa vel um börnin sín, 
klæða þau og skipta um bleyjur.  
 
Þær eiga flotta skartgripi og kjóla 
og fína hælaskó 
og þegar þær fara í veislur  
reyna þær að vera fínastar. 
 
Mömmur eru með sítt hár 
og þær vilja eiga púður og  
flott hárskraut. 
 
Síðan verða mömmur gamlar konur 
og börnin þeirra fullorðin.  
 

 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Dögg f. 14.02.03 
Snorri f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 



 9 

Pabbar II 
 
Pabbar vinna mikið. 
Sumir pabbar eru í skóla 
og þurfa að læra á nóttunni.  
 
Pabbar kyssa konuna sína 
einu sinni á dag.  
 
Þeir passa og skamma mann 
og sumir pabbar safna skeggi.  
 
Pabbar horfa á fréttirnar  
eftir barnatímann.  
 

 
 
 

Aron Ísar f. 05.06.02 
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Stelpur  
 
Stelpur eru prinsessur  
í bleikum kjólum. 
 
Bleikur er stelpulitur 
og hann er uppáhalds liturinn þeirra. 
 
Þær leika með Barbie 
og knúsa bangsa. 
 
Stelpur eru aldrei óþekkar.  
 

Axel Harry f. 04.09.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Stefán Atli f. 10.07.02 
Yngvi Jakob f. 25.05.02 

 
(Austurborg 31.mars 2008) 
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Strákar  
 
Strákar stríða og hrekkja stelpur. 
 
Þeir búa til skutlur  
og kasta þeim hátt upp.  
 
Þeim finnst gaman  
að vera á nærbolnum,  
horfa á Starwars og 
leika Spiderman í tölvunni.  
 
Strákar eru alltaf óþekkir  
í leikskóla.  
 
Þegar þeir verða stórir  
hætta þeir að vera óþekkir 
og verða reiðir unglingar.  
 

Katrín Sunneva f. 04.05.02 
Kristrún María f. 20.09.02 

Olga f. 28.04.02 
Sara Dís f. 21.02.02 

Tinna f. 30.08.02 
 

(Austurborg 31.mars 2008) 
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Stelpur II 
 
Stelpur finna sér kærasta 
og reyna að kyssa strákana.  
 
Þær leika með Barbiedúkkur 
og elska bleikan  
-eða gráan.  
 
Þær eru sætar 
eins og súkkulaði  
með karamellu inní.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02  
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Snorri f. 20.04.02 
 Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Strákar II 
 
Strákar leika með Spiderman 
og eru alltaf að tala um Starwars. 
 
Þeir blaðra óskaplega mikið 
í matartímanum. 
 
Þeir leika við frændur, bræður og vini 
en vilja ekki leika við stelpur.  
 
Strákar eru myndarlegir og elska pönk. 
 
Þeir skemma kubbabyggingar  
og hlaupa eins og eldingar 
í eltingaleik.  
 
Strákar elska nammi og fótbolta  
en ekki hjörtu.  
 

 
 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Dögg f. 14.02.03 

 Una Ásrún f. 22.11.02 
 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Ljóð út frá umfjöllunarefni stjórnenda 
 

Ljóðin í þessum hluta eiga það sameiginlegt að hafa orðið til út frá kveikju stjórnenda og 

voru mörg hver unnin snemma í ferlinu. Umfjöllunarefni var því valið af stjórnendum og 

börnin beðin um að segja það sem þeim dytti í hug og gæti tengst viðfangsefninu á einn 

eða annan hátt. Þvínæst var útbúinn listi með öllum hugmyndunum, þær lesnar upp 

nokkrum sinnum og börnin völdu þeim stað í ljóðunum. Þess má geta að nokkrar 

hugmyndir fengu ekki sæti í ljóðum sökum þess að börnin ritskoðuðu hugmyndir sínar og 

völdu úr það sem þeim féll best við. Þetta er eðlileg og nauðsynleg þróun í ljóðagerð.  
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Blöðrur 
 
Blöðrur geta sprungið. 
 
Þá springur liturinn af þeim  
og rifnar 
-kannski !  
 
Blöðrur geta verið bláar 
eins og sjórinn 
og himininn 
 
eða gular eins og 
sólin.  
 

 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dirley Arango f. 04.12.01 
Ísak Þorri f. 19.07.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 15.febrúar 2008) 
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Regnboginn 
 
Regnboginn á óteljandi liti. 
  
Hann er grár eins og kisa, 
grænn eins og slanga,  
hvítur eins og snjór, 
gulur eins og banani, 
rauður eins og epli, 
brúnn eins og broddgöltur, 
blár eins og himininn.  
 
Regnboginn drekkur vatnið sem er í skýjunum 
og stundum er hann eins og gúrka í laginu.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Dirley Arango f. 04.12.01 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 7.mars 2008) 
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Blár 
 
Blár sjór 
sem fiskar synda í. 
 
Blár himinn 
með mörgum hvítum skýjum. 
 
Blá málning 
málar vegginn. 
 
Blár marblettur 
á öxl.  
 
Esjan er blá 
og hún er uppáhalds fjallið  
hans pabba. 
 

 
 

Emilia Rán f. 11.05.02 
Georgina Athena f. 21.08.02 

Grímur Dagur f. 02.10.02 
Steinar Þór f. 28.07.02 

Yngvi Jakob f. 25.05.02 
 

 (Austurborg 14.mars 2008) 
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Rauður 
 
Rautt hjarta 
í líkamanum. 
 
Rautt blóð 
í sári.  
 
Rauð epli 
í búð.  
 
Rauður bolti  
á fótboltavelli.  
 
Rauðar rósir 
með góðri lykt.  
 
Ég mála rauðar myndir 
með rauðum pensli. 
 
Því ég er Spiderman 
og skýt köngulóarvef. 
 

 
 

Ástþór Atli f. 01.03.02 
Gabríel Douane f. 07.01.02 
Kristrún María f. 20.09.02 

Othar Örn f. 04.02.02 
Vésteinn Veigar f. 06.07.02 

 
(Austurborg 14.mars 2008) 
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Svartur  
 
Nóttin er svört 
og myrk. 
 
Krummi er svartur 
og krunkar uppi í himninum.  
 
Svört bíldekk 
keyra á svartri götu. 
 
Svartur er fallegur litur. 
 

 
 

Elín Ragnhildur f. 08.01.03 
Stefán Atli f. 10.07.02 
Sylvía Ósk f. 26.01.02 

Tinna f. 30.08.02 
Viktoría f. 09.10.02 

Þórhildur Helga f. 28.10.02 
 
 

(Austurborg 14.mars 2008) 
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Rigning 
 
Rigningin kemur þegar skýjin eru dökk. 
Hún dettur niður úr regnskýjum.  
 
Ef ég fer út á sokkunum  
verð ég blaut á tánum. 
 
Ef himininn er ekki blár fer að rigna 
og þá verða til pollar. 
 
Ég hoppa og skoppa í pollum 
svo ég blotna  
og verð rennandi blaut. 
 
Í rigningu kemur meira vatn í sjóinn  
svo hann verður hærri og hærri. 
 

 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Katrín Ósk f. 04.01.02 

Kristrún María f. 20.09.02 
 

(Austurborg 19.mars 2008) 



 21 

 Ljóð sem breyttu um stefnu 
 

Algengt er að ljóð breyti um stefnu og fari í annan farveg en stjórnendur sáu fyrir í 

upphafi. Það er mikilvægt að leyfa börnunum að ráða ferðinni með eigin ímyndunarafli 

og sköpunargleði. Ljóðin sem breyttu um stefnu í ferlinu hafa komið skemmtilega á 

óvart.  

Ljóðið Vetrarköngulóin þróaðist út frá umfjöllun um veturinn og ljóðið 

Furðukisan spratt út frá hversdagslegri umræðu um ketti.  
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Vetrarkönguló  
 
Vetrarköngulóin er að vefa vef.  
Hún hefur marga fætur. 
Þeir eru átta vetrardekk.  
 
Hún keyrir eins og bíll 
á götunni. 
 
Svo kemur bíll  
og keyrir á hana. 
 
Hún dó. 
Hún rotaðist þegar hún var bíll 
 
og mamma hennar 
jarðaði hana.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Sigtryggur  Þeyr f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 22.febrúar 2008) 
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Furðukisan  
 
Kötturinn Snælda Freyjudóttir 
var röndótt 
-blá, svört og gul.  
 
Hún borðaði nammi, 
klóraði konuna sem átti hana 
og hljópst að heiman 
svo hún yrði ekki skömmuð.  
 

 
 
 
 

Anton Josiah  f. 11.04.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dögg  f. 14.02.03 
Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02. 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Ljóð út frá aðstæðum 
 

Mikilvægt er að stjórnendur í ljóðagerð séu vakandi fyrir aðstæðum hverju sinni og grípi 

þau tækifæri sem gefast. Ljóðin í þessum hluta eru dæmi um slík ljóð.  

Hér gefur að líta ljóð um afmæli þar sem drengur í hópnum átti afmæli þennan 

dag, ljóð um páska sem samið var daginn fyrir páskafrí og ljóð um eldfjöll þar sem þau 

voru börnunum hugleikin eftir könnunarverkefni um eldfjöll. Síðasta ljóðið, Rugldagur 

fjallar svo um rugldag sem haldinn var í leikskólanum daginn sem ljóðið var samið.  
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Afmæli í Ævintýralandi 
 
Ég ætla að  
halda upp á afmælið mitt 
í Kringlunni. 
 
Allir í afmælinu 
syngja afmælislag 
og renna sér í rennibraut. 
 
Við hlustum á diskólag 
í útvarpinu 
og gefum dót. 
 
Ég fer heim og leik mér 
með  
Transformers, 
Turtles 
og bíla.  
 

 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Snorri f. 20.04.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 22.febrúar 2008) 
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Eldfjöll 
 
Systir mín heitir Hekla  
eins og eldfjallið. 
 
Þórunn er líka eldfjall 
sem dansar eins og krakki  
í balletkjól. 
 
Siggi Stormur  
sýnir okkur myndir af eldfjöllum 
 
þar sem eldgosið er eins og steinar 
saman við eld 
sem leka niður fjallið.  
 

 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dögg f. 14.02.03 
Snorri f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02 
 

(Garðaborg 7.mars 2008) 



 27 

Páskar  
 
Ég fer upp í sveit  
að heimsækja frænku mína  
á páskadag 
og kannski fáum við  
páskaegg og páskamat.  
 
Skemmtilegast er að borða nammið  
inni í páskaegginu. 
 
Það er súkkulaðihringur í páskaegginu 
sem lokar nammið inni.  
Svo ýti ég á hringinn  
og sturta namminu í skál. 
 
Inni í páskaegginu er nammi, 
gúmmí og málsháttur og  
stundum utan á því líka. 
 
Mig langar að kaupa páskaegg númer sjö 
í Bónus.  
 
Í fyrra fékk ég númer tíu og gat ekki klárað 
 
-en núna ætla ég að klára. 
 

 
 

Dögg f. 14.02.03 
Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 (Garðaborg 19.mars 2008) 



 28 

Rugldagur 
 
Í dag er rugldagur. 
 
Þá tölum við ruglulega 
og smábarnalega. 
 
Við setjum bleyju á höfuðið 
og klæðum okkur ruglulega. 
 
Við borðum steiktan lauk með poppi 
í morgunmat 
 
og förum út með kassa 
fyrir andlitinu  
og teiknum á hann 
andlit 
og blóm 
og hjarta. 
 

 
 

Anja Steinunn  f. 30.06.02 
Dirley Arango f. 04.12.01 

Ísak Þorri f. 10.07.02 
Snorri  f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Sjálfsprottin ljóð 
 

Sum ljóð verða til í hita leiksins án þess að nokkur hvatning sé nauðsynleg. Ljóðin í 

þessum hluta urðu til á þann hátt að börnin óskuðu sérstaklega eftir því að fá að deila með 

okkur ljóðum sem þau hefðu samið. Tvö afar áhugasöm ljóðskáld eiga því ljóð í þessum 

hluta sem þau sömdu algjörlega ein.  

Ljóðið Prinsessur er eftir þrjár yngismeyjar í leikskólanum Austurborg. Ljóð 

þeirra spratt út frá umræðu um prinsessur þar sem einlæg ósk einnar í hópnum um að 

skrifa um lifnaðarhætti prinsessa.  

Ljóðið grænn var einnig uppástunga sem kom úr barnahópnum en þeim fannst 

tilvalið að yrkja um græna litinn þar sem þau höfðu áður fengið það verkefni að yrkja um 

aðra liti. Þau ljóð má einnig sjá í bókinni.  

Ljóðið Bannað spratt út frá umræðunni um góðar tilfinningar. Börnin fóru að 

velta því fyrir sér hvað það væri sem gerði mann góðan og þar beindist athyglin helst að 

því að nauðsynlegt væri að hlýða boðum og bönnum. Þetta ljóð var skemmtileg og óvænt 

viðbót í ljóðabankann. Athyglisvert er að sjá ástæðuna fyrir því hvers vegna bannaðir 

hlutir eru óæskilegir. Þetta samhæfist vel þriggja stiga siðferðisþroskakenningu Lawrence 

Kohlbergs en hann hélt því fram að á fyrsta stigi siðferðisþroska fylgdu börn reglum til 

að fá umbun eða komast hjá refsingu. Þessum reglum getur til dæmis verið framfylgt af 

foreldrum barnanna, starfsfólki leikskóla eða öðrum sem sjá um uppeldi barnanna. Fyrir 

börnin skiptir afleiðing athafnarinnar máli; ekki hvort hún sé rétt eða röng í sjálfu sér 

heldur hvort refsing fylgi henni eður ei (Shaffer 2001:218).  
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Grænn 
 
Grænn dreki spúir eldi  
og flýgur til útlanda 
í hellinn sinn í fjallinu.  
 
Græn risaeðla borðar grænt gras 
og fólk.  
 
Grænn ormur sefur í brúnni mold 
milli steina.  
 
Græn laufblöð vaxa á trjánum 
og horfa út um gluggann.  
 
Lirfur borða laufblöð 
og breytast í kúlur 
sem verða að fiðrildum.  
 

 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Elín Ragnhildur f. 08.01.02 

Emilia Rán f. 11.05.02 
Georgina Athena f. 21.08.02 

 
(Austurborg 31.mars 2008) 
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Bannað 
 
Ég má ekki  
taka gleraugu af einhverjum sem er með gleraugu.  
 
Ég má ekki  
vera dóni og segja ljót orð.  
 
Ég má ekki  
slíta upp blóm hjá öðrum. 
 
Ég má ekki 
stríða dýrum. 
 
Því þá skammar mamma mig. 

 
 
 
 
 

Anja Steinunn  f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi  f. 22.02.02 
Una Ásrún  f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 14.mars 2008) 
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Eldgos  
 
Eldgosið er að fara að  
koma upp. 
 
 Síðan koma loftsteinar 
og fara ofan í eldgosið. 
 
Síðan kom blaðra 
sem fór ofan í eldgosið  
og sprakk. 
 
Svo kom api og  
stökk ofan í eldgosið með stein 
og henti honum 
í mann 
sem var að labba fram hjá.  
 
 

 
 

Anton Josiah f. 11.04.02  
 

 ( Garðaborg 22.febrúar 2008) 
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Fjölskyldan mín 
 
Hundurinn minn heitir Grímur 
-hann er fljótur að borða matinn sinn. 
 
Litla systir mín heitir Hrafnhildur 
-hún er góð í að leika með hluti.  
 
Mamma mín heitir Dagbört 
-hún vinnur í lyfjastofnun.  
 
Konan hans pabba heitir Berglind 
-hún passar vel upp á lillu. 
 
Stóra systir heitir Ólöf 
-hún er dugleg að læra heima. 
 
Pabbi minn heitir Magnús 
-hann gerir við tölvur.  
 
Amma mín heitir Ásdís Birna 
-hún gerir góðar pönnukökur. 
 
Og ég heiti Dögg 
-og mér finnst gott að borða bjúgu.  
 

 
 
 

Dögg f. 14.02.03 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Hreyfing  
 
Ég sparka bolta 
og æfi mig í hlaupi. 
 
Ég stekk af stökkpalli, 
tek hlaupstökk 
og fer í handahlaup  
yfir lítið tré. 
 
Ég fer í heljarstökk  
og stökkflug. 
 
Þegar ég hreyfi mig verð ég sterkur. 
 

 
 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
 

(Garðaborg 19.mars 2008) 
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Prinsessur  
 
Prinsessur greiða sér vel um hárið, 
setja í sig prinsessusnúð 
og setja upp silfurspöng í hár og tennur.  
 
Þær punta sig með því að  
setja bleikan varalit á rauðar varir 
og bleikt á augun. 
 
Þær borða gulrótarköku og drekka vítamín 
sem kokkurinn eldar allan daginn,  
því þær þurfa ekki að vinna.  
 
Prinsessur sitja í hásæti og  
stundum fara þær að sofa klukkan eitt á daginn 
því þær eru svo þreyttar á að sitja í hásætinu.  
 
Prinsessur velja hvaða prins þeim finnst flottastur 
og á morgnana fara þær að skoða allan heiminn 
í vagninum sínum. 
 
Á kvöldin bursta þær tennur  
með prinsessu rafmagnstannbursta.  
 
Svo sofna þær í prinsessurúmi  
í stórri höll 
í Stóragerði 33.  
 

 
 
 
 

Bojana f. 06.09.02 
Katrín Sunneva f. 04.05.02 

Viktoría f. 09.10.02 
 

(Austurborg 28.mars 2008) 
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Ljóð út frá lykilsetningu 
 

Það getur verið árangursríkt að leggja fram eina setningu sem börnin botna. Í þessu tilviki 

voru lagðar fram tvær svipaðar setningar fyrir tvo barnahópa í Garðaborg. Í ljóðinu Ég 

vildi að ég væri var það einmitt lykilsetningin. Þetta reyndist vel og ekki stóð á 

hugmyndunum. Börnin komu með hugmyndir og hjálpuðust að við að setja þær saman í 

ljóð.  

Í ljóðinu Óskir var sama nálgun með öðrum hópi barna og reyndist hún einnig vel 

í þeim hópi. Skemmtilegt er að sjá að þrátt fyrir að nálgunin hafi verið keimlík, eru ljóðin 

ólík. Þau eiga það þó sameiginlegt að vera bæði skemmtileg og frumleg.  
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Ég vildi að ég væri..  
 
Ég vildi að ég væri fiðrildi 
sem flygi þangað sem er fallegt. 
 
Ég vildi að ég væri blóm í grasi 
þar sem yxu margar fjólur. 
 
Ég vildi að ég væri snjóbíll 
sem mokaði snjóinn í götunni.  
 
Ég vildi að ég væri sólin 
sem skini á björtum degi. 
 
Ég vildi að ég væri galdranorn 
sem gæti galdrað með töfrastaf. 
 
Ég vildi að ég væri klukka  
sem tifaði inni hjá öðru fólki. 
 
Ég vildi að ég væri kolkrabbi 
með átta arma sem gætu tekið fólkið við sjóinn og leikið við það. 
 
Ég vildi að ég væri prinsessa í stórri höll 
sem væri að giftast prinsinum.  
 
Ég vildi að ég væri köttur  
sem hlypi og mjálmaði úti í garði. 
 
Ég vildi að ég væri flugeldur 
svo ég gæti skotið mér upp.  
 
Ég vildi að ég væri bara ég 
í Tyrklandi á brennheitri gangstétt við sundlaug.  
 

 
 
 

Aron Ísar f. 05.06.02 
Dögg f. 14.02.03 

Una Ásrún f. 22.11.02 
  

(Garðaborg 4.mars 2008) 
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Óskir  
 
Ég vildi óska þess að ég væri galdramaður 
-þá gæti ég galdrað allt í heiminum.  
 
Ég vildi óska þess að ég gæti sungið rosalega flottan óperusöng 
-þá myndi ég syngja á tónleikum fyrir foreldra mína.  
 
Ég vildi óska þess að ég væri hraðasti Transformers bíllinn í góða liðinu 
-þá gæti ég breytt mér í kall og bíl.  
 
Ég vildi óska þess að ég gæti hlaupið ofsa hratt 
-þá myndi ég stökkva upp á hús og lenda á fótunum.  
 
Ég vildi óska þess að ég væri engill sem gæti hlaupið á flughesti í loftinu 
-þá myndi ég segja Guði allt sem gerist á jörðinni.  
 

 
 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 4.mars 2008) 
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Ljóð út frá kunnuglegum tilfinningum 
 

 

Út frá umræðum um tilfinningar urðu til tvö ljóð þar sem börnin deildu því hvert með 

öðru hvernig tilfinningar þau upplifðu þegar þau væru leið og hvað það væri sem gerði 

þau glöð. Börn í Garðaborg fjölluðu um hluti sem útskýra að þeirra mati hvað gleði er en 

börn í Austurborg tókust á við það verkefni að fjalla um það sem gerir þau leið.  

Þetta umfjöllunarefni er nokkuð krefjandi og djúpt og því betra að taka slík 

umfjöllunarefni fyrir þegar börnin hafa öðlast reynslu í ljóðagerð.  
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Gleði  
 
Gleði er að brosa  
og sættast við vini. 
 
Gleði er að vera vinir 
og leika saman. 
 
Gleði er að borða ís 
og nammi. 
 
Gleði er þegar einhver 
segir eitthvað fallegt við mig. 

 
 
 
 
 
 

Anja Steinunn f. 10.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02. 02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 14.mars 2008) 
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Þegar við erum leið 
 
Þegar við erum leið  
líður okkur ekki vel 
og þá grátum við stundum. 
 
Við verðum leið  
þegar eitthvað er tekið frá okkur 
og þegar einhver stríðir okkur. 
 
Þá er gott að segja 
fyrirgefðu og faðmast 
og þá verður allt betra. 
 

 
 
 
 

Gunnar Steinn f. 02.04.02 
Guðrún Ólafía f. 14.11.02 

Katrín Ósk f. 04.01.02 
Katrín Sunneva f. 04.05.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Sara Dís f. 21.02.02 
 

(Austurborg 14.mars 2008) 
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Tvö börn semja saman 
 

Til gamans eru hóparnir ekki alltaf jafn stórir og í raun er oft einfaldara að vinna með ljóð 

í minni hópum. Börn fá stuðning hvert frá öðru og eru öruggari í litlum hóp og því var 

tveimur börnum boðið að semja saman ef áhugi væri fyrir hendi.  

 Tvær stúlkur kváðust vilja semja ljóð um eyrnalokka en það þróaðist síðar út í það 

að fjalla um eyrnalokka móður annarrar stúlkunnar. Tveir ungir drengir sömdu ljóð um 

Transformers bíla sem vinsælir eru um þessar mundir. Víða má sjá áhrifa Transformers 

gæta í ljóðum barnanna.  
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Mamma  
 
Mamma mín á eyrnalokka. 
Þeir eru stórir hringir 
eins og stórir, 
gulir snjóboltar.  
 
Þeir stinga  
eins og broddgeltir 
í eyrun.  
 

 
 
 
 
 

Dirley Arango f. 04.12.01 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 



 44 

Transformers 
 
Þeir góðu bjarga landinu og fólkinu 
en þeir vondu rústa því.  
 
Hjartað er þar sem bensínið er. 
 
Besti byssubíllinn breytist í  
flutningabíl. 
 
Hann er svartur eins og myrkrið  
og nóttin 
og kvöldið. 
 

 
 
 
 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 19.mars 2008) 
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Gott að hafa í huga 
 
- Börn kjósa helst að hlýða á upplestur stuttra og nútímalegra ljóða sem þau eiga auðvelt 

með að skilja og tengja við eigin reynslu. Einnig velja þau mun fremur ljóð með rími og 

hrynjandi heldur en þau sem órímuð eru. Í rannsóknunum hefur einnig komið fram að 

almennt mislíki börnum flókið myndmál og myndlíkingar sem virðast ekki eiga sér stoð í 

raunveruleikanum (Cullinan og Galda 1994:132). 

 

- Þrátt fyrir að rím sé skemmtilegur eiginleiki ljóða hafa börn almennt ekki tök á því að 

yrkja með rími svo vel sé. Fyrirhöfnin við að finna rím heftir frjálsa sköpun þeirra og 

þegar upp er staðið hafa ljóð þeirra oft og tíðum beðið hnekki af áreynslunni (Koch 

1999:8). Reyndin er sú að mörgum börnum mislíkar ljóð ef þau upplifa sig þvinguð til að 

skrifa eftir ákveðnum reglum eða undir ákveðnum formerkjum og því ber að forðast slíkt. 

Betur færi á því að skapa umræður í hópnum og hvetja börnin til að nota eigið 

hugmyndaflug óheft og á skapandi hátt (Cullinan og Galda 1994:154). 

 

- Góð nálgun er að skipuleggja stuttar stundir þar sem börnin æfa sig í hlustun á tónlist 

eða kvæði í upplestri kennarans. Sterk, taktföst hrynjandi og rím fangar athygli ungra 

hlustenda einna best. Best fer á því að kennarinn lesi í upphafi hefðbundnar vísur sem 

höfða til barnanna en smám saman má bæta nýjum og flóknari ljóðum í safnið, bæði með 

rími og án þess. Líklegt er að einhver ljóð nái meiri vinsældum en önnur. Þá er góð 

hugmynd að lesa vinsælustu ljóðin oftar svo að börnin nái frekar að tileinka sér hrynjandi 

og rím eða þær myndir sem ljóðin lýsa (Andrew 1991:67).   

 

- Það er vel hugsanlegt að það taki börn mislangan tíma að byrja að semja ljóð. Sum 

munu jafnvel sitja með hendur í skauti og virðast áhugalaus og afskipt. Raunin er þó sú 

að öll börn geta samið ljóð í einhverju formi, og á degi hverjum búa þau til ljóðlínur eða 

fá snjallar hugmyndir sem oft eru þó ekki ritaðar niður svo þær hverfa jafn óðum í 

gleymskunnar dá (Graves 1992:51). 
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- Með því að hlýða á ljóð og tilheyra umhverfi þar sem ljóð eru í hávegum höfð, læra 

börn að meta ljóð og yrkja sín eigin. Þetta nám getur farið fram á þöglan og 

óútskýranlegan hátt hjá þeim börnum sem gefa lítið færi á sér, en reyndin er sú að öllum 

börnum fer fram í ljóðanámi þó árangurinn skili sér á ólíka vegu (Graves 1992:51). 

 

- Þegar ljóð sem ætlað er að höfða til barna eru valin, er mikilvægt að leita ekki í ljóðin 

sem við sjálf lærðum í bernsku, heldur fletta upp í nýrri samtímaljóðum. Þegar velja á 

ljóð fyrir börn er mikilvægt að hafa eftirfarandi lykilatriði í huga: Geta börnin skilið 

ljóðin? Vekja ljóðin upp einhverjar sérstakar tilfinningar, svosem depurð eða ánægju? 

Bjóða ljóðin upp á að börnin ímyndi sér aðstæður, svosem útlit, snertingu, lykt eða 

bragð? Leika ljóðin sér með hljóð eða hrynjandi tungumálsins (Cullinan og Galda 

1994:129) ? 

 

- Ung börn skilja ljóð og myndlíkingar á bókstaflegan hátt á meðan eldri börn eiga 

auðveldara með að skilja á milli raunveruleika og táknmynda (Cullinan og Galda 

1994:138).   

 

- Til þess að koma börnum af stað í ljóðagerð er gott að byrja á að nokkur börn séu saman 

um að semja eitt ljóð. Í slíkum hópi finna óörugg börn fyrir  auknu sjálfsöryggi og 

stuðningi. Börnin í hópnum verða þess áskynja að allur hópurinn vinnur saman að 

heildarútkomunni, að hugmyndir allra í hópnum séu jafn mikils virði og að engin svör 

séu röng. Ágæt regla er að gera í upphafi hugmyndalista og hvetja börnin svo til að velja 

úr það besta og jafnvel endurskoða verk sitt með nýjum, betrumbættum hugmyndum 

(Andrew 1991:68).   

 

- Til að ná fram myndmáli í barnaljóðum er mikilvægt að styðja við börnin og hvetja þau 

til nánari útskýringa, biðja þau að lýsa aburðinum sem þau vilja segja frá og líkja honum 

við eitthvað sem þau þekkja úr eigin lífi eða umhverfi. Til dæmis er hægt að leiða barnið 

áfram í myndlíkingum með því að spyrja spurninga á borð við ,,eins og hvað? hverju var 

það líkt?” og svo framvegis (Graves 1992:61). 
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- Auðugt og óheft ímyndunarafl ungra barna getur verið gott veganesti þegar ljóðagerð er 

annars vegar. Þegar ímyndunarafl er auðugt, eiga börn auðveldara með að gera sér í 

hugarlund að steinar hafi tilfinningar eða sauðfé tali mannamál þegar enginn heyrir til. 

Tilvalið er að virkja börn í því að nota hugmyndaflugið til að útbúa skemmtilegar og 

frumlegar myndlíkingar í ljóðum sínum (Graves 1992:57). 

 

-Myndræn ljóð gefa gott tækifæri til myndsköpunar. Börn eiga oft auðveldara með að 

útskýra upplifun sína á ljóði með myndskreytingu heldur en eiginlegum orðum (Cullinan 

og Galda 1994:160). Mestu máli skiptir að kennarinn sé hugmyndaríkur og grípi hvert 

tækifæri sem gefst til að gæða ljóðlistina lífi í huga ungra barna. Þaulskipulagðar áætlanir 

eru ekki nauðsynlegar í þessum efnum þar sem stefnan er óljós í upphafi ferlis (Cullinan 

og Galda 1994:160). Það er einmitt þessi óvissa sem glæðir ljóðakennsluna lífi.  

 

-Mikilvægt er að kennari hafi nokkur atriði í huga þegar hafist er handa við að virkja börn 

í ljóðagerð. Kennara ber til dæmis að varast það að búast við áhuga af hálfu allra 

barnanna þar sem mismunandi kveikjur henta ólíkum börnum. Kennarinn þarf einnig að 

vera opinn fyrir hugmyndum barnanna, tilbúinn til að skrifa þær niður og lesa upp jafn 

óðum, auk þess sem hann ætti að gefa áköfum börnum lausari taum. Þá er átt við að sum 

börn eru áhugasamari en önnur og vilja jafnvel koma með eigin útgáfur af ljóðum hópsins 

eða betrumbæta eftir eigin höfði (Andrew 1991:68).  

 

- Það getur verið vandasamt að vekja áhuga hjá ungum nemendum en aðalvandinn er 

fólginn í framsetningu námsefnisins. Kennara ber að gæta þess að verkefnin séu ekki of 

kennarastýrð og skipulögð. Kennarinn hefur ef til vill hugsað sér ákveðinn farveg sem 

verkefni af þessu tagi ættu að fara í en nemendur geta beint verkefninu í aðra átt. Fái þeir 

ekki tækifæri til þess, er hætt við því að áhuginn dvíni og afraksturinn verði rýr (Mehlum 

1982:88,89). 
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Bestu þakkir færum við starfsfólki og börnum í leikskólunum Austurborg og Garðaborg 

fyrir einstaklega hlýjar móttökur og jákvætt viðmót í hvert eitt sinn. 
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Kæru lesendur ! 
 
Lokaverkefni okkar til B.Ed prófs í leikskólafræðum frá Kennaraháskóla Íslands felst í 

þessari ljóðabók og fræðilegri umfjöllun um börn og ljóðagerð. Við heimsóttum 

leikskólana Austurborg og Garðaborg að meðaltali einu sinni í viku um þriggja mánaða 

skeið en samtals tóku 36 börn þátt í þessu verkefni með okkur. Ýmist voru nokkur börn 

saman um að semja ljóð eða eitt og eitt. Börnin hafa verið okkar bestu kennarar og við 

höfum lært mikið í ferlinu sem gaman er að fá að deila með ykkur.  

Ljóðin eru hugverk barnanna og í ferlinu höfum við sett okkur í það hlutverk að 

vera hvetjandi og einsett okkur það að virkja áhuga og hugmyndaflug barnanna. Hér á 

eftir gefur að líta ljóð barnanna, umfjöllun um kveikjurnar að þeim og í lokin nokkur 

heilræði sem vonandi nýtast hverjum þeim sem hefur hug á að vinna með börn og ljóð. 
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Kynjahlutverk 
 

 

Gaman er að segja frá því að börnin í Austurborg sömdu ljóð um pabba og mömmur og 

þar kom bersýnilega í ljós skýr munur á kynjahlutverkunum. Staðalímyndirnar virtust 

ríkar í huga barnanna, þar sem mamman var til dæmis sögð elda mat og gæta barnanna á 

meðan pabbinn horfði á fótbolta og læsi bækur svo dæmi séu tekin. Við ákváðum að 

leggja sama verkefni fyrir börnin í Garðaborg til að athuga hvort sama áherslumun væri 

að finna þar. Í ljós kom að staðalímyndirnar eru ríkjandi og mæðurnar eru tengdar meira 

við heimilið en feðurnir við vinnumarkaðinn. Eftir þessa uppgötvun var ákveðið að 

athuga viðhorf barnanna til hins kynsins með því að einungis stúlkur semdu um drengi og 

drengir skrifuðu um stúlkur. Afraksturinn er mjög skemmtilegur eins og sjá má!  

Börn byrja að átta sig á staðalímyndum kynjanna á svipuðum tíma og þau gera sér 

grein fyrir  grunni eigin sjálfsmyndar. Flest þriggja til sjö ára börn taka kynjaímyndir 

alvarlega og trúa því að þeim beri skylda til að falla undir skilgreiningarnar, oft hugsa þau 

eins og litlar karl-og kvenrembur og nota staðla um kynjahlutverk sem allsherjar reglur 

sem ekki má brjóta. Málefni tengd kynferði eru mjög mikilvæg fyrir börnum þar sem þau 

eru farin að flokka sig sem stúlkur eða drengi og farin að gera sér grein fyrir því að þau 

verði ávallt af sama kyni. Hugsanlegt er að börn ýki kynbundnar staðalímyndir til þess að 

þær séu skýrari í huga þeirra svo einfaldara sé að haga eigin sjálfsmynd eftir þeim 

(Shaffer 2002:465-466).  
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Mömmur 
 
Mömmur þrífa diska og glugga, 
gólf og hús. 
Þær elda grjónagraut og stafasúpu 
og mata börnin. 
Mömmur kyssa pabbana á munninn 
og giftast þeim. 
Mömmur hjálpa börnunum sínum  
að hátta, baða sig og klæða sig. 
 
Stundum fara mömmur í saumaklúbb 
og tala saman, borða súkkulaðisnúða og kex 
og drekka kaffi. 
 
Það er gaman að vera mamma.  
Ég ætla samt ekki að vera mamma 
því ég vil ekki eignast börn.  
 

 
 
 
 

Guðrún Ólafía f. 14.11.02 
Olga f. 28.04.02 

Þórhildur Helga f. 28.10.02 
 

(Austurborg 28.mars 2008) 
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Pabbar 
 
Pabbar elda fiskibollur og grilla kjöt. 
Þeir keyra jeppa og laga dekkin 
þegar það er sprungið. 
Þeir vinna í banka  
og horfa stundum á fótbolta eða fréttir.  
Þeir lesa bækur sem krökkum finnast leiðinlegar. 
 
Pabbar veiða fisk, skrúfa með skrúfjárni 
og negla með hamri.  
 
Pabbar laga sjónvörp og drekka kók.  
 

 
 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Stefán Atli f. 10.07.02 
 

(Austurborg 28.mars 2007) 
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Mömmur II  
 
Mömmur gefa börnunum sínum  
brjóst eða pela. 
 
Þær vilja hugsa vel um börnin sín, 
klæða þau og skipta um bleyjur.  
 
Þær eiga flotta skartgripi og kjóla 
og fína hælaskó 
og þegar þær fara í veislur  
reyna þær að vera fínastar. 
 
Mömmur eru með sítt hár 
og þær vilja eiga púður og  
flott hárskraut. 
 
Síðan verða mömmur gamlar konur 
og börnin þeirra fullorðin.  
 

 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Dögg f. 14.02.03 
Snorri f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Pabbar II 
 
Pabbar vinna mikið. 
Sumir pabbar eru í skóla 
og þurfa að læra á nóttunni.  
 
Pabbar kyssa konuna sína 
einu sinni á dag.  
 
Þeir passa og skamma mann 
og sumir pabbar safna skeggi.  
 
Pabbar horfa á fréttirnar  
eftir barnatímann.  
 

 
 
 

Aron Ísar f. 05.06.02 
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Stelpur  
 
Stelpur eru prinsessur  
í bleikum kjólum. 
 
Bleikur er stelpulitur 
og hann er uppáhalds liturinn þeirra. 
 
Þær leika með Barbie 
og knúsa bangsa. 
 
Stelpur eru aldrei óþekkar.  
 

Axel Harry f. 04.09.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Stefán Atli f. 10.07.02 
Yngvi Jakob f. 25.05.02 

 
(Austurborg 31.mars 2008) 
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Strákar  
 
Strákar stríða og hrekkja stelpur. 
 
Þeir búa til skutlur  
og kasta þeim hátt upp.  
 
Þeim finnst gaman  
að vera á nærbolnum,  
horfa á Starwars og 
leika Spiderman í tölvunni.  
 
Strákar eru alltaf óþekkir  
í leikskóla.  
 
Þegar þeir verða stórir  
hætta þeir að vera óþekkir 
og verða reiðir unglingar.  
 

Katrín Sunneva f. 04.05.02 
Kristrún María f. 20.09.02 

Olga f. 28.04.02 
Sara Dís f. 21.02.02 

Tinna f. 30.08.02 
 

(Austurborg 31.mars 2008) 
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Stelpur II 
 
Stelpur finna sér kærasta 
og reyna að kyssa strákana.  
 
Þær leika með Barbiedúkkur 
og elska bleikan  
-eða gráan.  
 
Þær eru sætar 
eins og súkkulaði  
með karamellu inní.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02  
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Snorri f. 20.04.02 
 Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 



 13 

Strákar II 
 
Strákar leika með Spiderman 
og eru alltaf að tala um Starwars. 
 
Þeir blaðra óskaplega mikið 
í matartímanum. 
 
Þeir leika við frændur, bræður og vini 
en vilja ekki leika við stelpur.  
 
Strákar eru myndarlegir og elska pönk. 
 
Þeir skemma kubbabyggingar  
og hlaupa eins og eldingar 
í eltingaleik.  
 
Strákar elska nammi og fótbolta  
en ekki hjörtu.  
 

 
 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Dögg f. 14.02.03 

 Una Ásrún f. 22.11.02 
 
 

(Garðaborg 31.mars 2008) 
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Ljóð út frá umfjöllunarefni stjórnenda 
 

Ljóðin í þessum hluta eiga það sameiginlegt að hafa orðið til út frá kveikju stjórnenda og 

voru mörg hver unnin snemma í ferlinu. Umfjöllunarefni var því valið af stjórnendum og 

börnin beðin um að segja það sem þeim dytti í hug og gæti tengst viðfangsefninu á einn 

eða annan hátt. Þvínæst var útbúinn listi með öllum hugmyndunum, þær lesnar upp 

nokkrum sinnum og börnin völdu þeim stað í ljóðunum. Þess má geta að nokkrar 

hugmyndir fengu ekki sæti í ljóðum sökum þess að börnin ritskoðuðu hugmyndir sínar og 

völdu úr það sem þeim féll best við. Þetta er eðlileg og nauðsynleg þróun í ljóðagerð.  
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Blöðrur 
 
Blöðrur geta sprungið. 
 
Þá springur liturinn af þeim  
og rifnar 
-kannski !  
 
Blöðrur geta verið bláar 
eins og sjórinn 
og himininn 
 
eða gular eins og 
sólin.  
 

 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dirley Arango f. 04.12.01 
Ísak Þorri f. 19.07.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 15.febrúar 2008) 
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Regnboginn 
 
Regnboginn á óteljandi liti. 
  
Hann er grár eins og kisa, 
grænn eins og slanga,  
hvítur eins og snjór, 
gulur eins og banani, 
rauður eins og epli, 
brúnn eins og broddgöltur, 
blár eins og himininn.  
 
Regnboginn drekkur vatnið sem er í skýjunum 
og stundum er hann eins og gúrka í laginu.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Dirley Arango f. 04.12.01 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 7.mars 2008) 
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Blár 
 
Blár sjór 
sem fiskar synda í. 
 
Blár himinn 
með mörgum hvítum skýjum. 
 
Blá málning 
málar vegginn. 
 
Blár marblettur 
á öxl.  
 
Esjan er blá 
og hún er uppáhalds fjallið  
hans pabba. 
 

 
 

Emilia Rán f. 11.05.02 
Georgina Athena f. 21.08.02 

Grímur Dagur f. 02.10.02 
Steinar Þór f. 28.07.02 

Yngvi Jakob f. 25.05.02 
 

 (Austurborg 14.mars 2008) 
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Rauður 
 
Rautt hjarta 
í líkamanum. 
 
Rautt blóð 
í sári.  
 
Rauð epli 
í búð.  
 
Rauður bolti  
á fótboltavelli.  
 
Rauðar rósir 
með góðri lykt.  
 
Ég mála rauðar myndir 
með rauðum pensli. 
 
Því ég er Spiderman 
og skýt köngulóarvef. 
 

 
 

Ástþór Atli f. 01.03.02 
Gabríel Douane f. 07.01.02 
Kristrún María f. 20.09.02 

Othar Örn f. 04.02.02 
Vésteinn Veigar f. 06.07.02 

 
(Austurborg 14.mars 2008) 
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Svartur  
 
Nóttin er svört 
og myrk. 
 
Krummi er svartur 
og krunkar uppi í himninum.  
 
Svört bíldekk 
keyra á svartri götu. 
 
Svartur er fallegur litur. 
 

 
 

Elín Ragnhildur f. 08.01.03 
Stefán Atli f. 10.07.02 
Sylvía Ósk f. 26.01.02 

Tinna f. 30.08.02 
Viktoría f. 09.10.02 

Þórhildur Helga f. 28.10.02 
 
 

(Austurborg 14.mars 2008) 
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Rigning 
 
Rigningin kemur þegar skýjin eru dökk. 
Hún dettur niður úr regnskýjum.  
 
Ef ég fer út á sokkunum  
verð ég blaut á tánum. 
 
Ef himininn er ekki blár fer að rigna 
og þá verða til pollar. 
 
Ég hoppa og skoppa í pollum 
svo ég blotna  
og verð rennandi blaut. 
 
Í rigningu kemur meira vatn í sjóinn  
svo hann verður hærri og hærri. 
 

 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Katrín Ósk f. 04.01.02 

Kristrún María f. 20.09.02 
 

(Austurborg 19.mars 2008) 
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 Ljóð sem breyttu um stefnu 
 

Algengt er að ljóð breyti um stefnu og fari í annan farveg en stjórnendur sáu fyrir í 

upphafi. Það er mikilvægt að leyfa börnunum að ráða ferðinni með eigin ímyndunarafli 

og sköpunargleði. Ljóðin sem breyttu um stefnu í ferlinu hafa komið skemmtilega á 

óvart.  

Ljóðið Vetrarköngulóin þróaðist út frá umfjöllun um veturinn og ljóðið 

Furðukisan spratt út frá hversdagslegri umræðu um ketti.  
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Vetrarkönguló  
 
Vetrarköngulóin er að vefa vef.  
Hún hefur marga fætur. 
Þeir eru átta vetrardekk.  
 
Hún keyrir eins og bíll 
á götunni. 
 
Svo kemur bíll  
og keyrir á hana. 
 
Hún dó. 
Hún rotaðist þegar hún var bíll 
 
og mamma hennar 
jarðaði hana.  
 

 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
Sigtryggur  Þeyr f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 22.febrúar 2008) 
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Furðukisan  
 
Kötturinn Snælda Freyjudóttir 
var röndótt 
-blá, svört og gul.  
 
Hún borðaði nammi, 
klóraði konuna sem átti hana 
og hljópst að heiman 
svo hún yrði ekki skömmuð.  
 

 
 
 
 

Anton Josiah  f. 11.04.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dögg  f. 14.02.03 
Sigtryggur Þeyr f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02. 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Ljóð út frá aðstæðum 
 

Mikilvægt er að stjórnendur í ljóðagerð séu vakandi fyrir aðstæðum hverju sinni og grípi 

þau tækifæri sem gefast. Ljóðin í þessum hluta eru dæmi um slík ljóð.  

Hér gefur að líta ljóð um afmæli þar sem drengur í hópnum átti afmæli þennan 

dag, ljóð um páska sem samið var daginn fyrir páskafrí og ljóð um eldfjöll þar sem þau 

voru börnunum hugleikin eftir könnunarverkefni um eldfjöll. Síðasta ljóðið, Rugldagur 

fjallar svo um rugldag sem haldinn var í leikskólanum daginn sem ljóðið var samið.  
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Afmæli í Ævintýralandi 
 
Ég ætla að  
halda upp á afmælið mitt 
í Kringlunni. 
 
Allir í afmælinu 
syngja afmælislag 
og renna sér í rennibraut. 
 
Við hlustum á diskólag 
í útvarpinu 
og gefum dót. 
 
Ég fer heim og leik mér 
með  
Transformers, 
Turtles 
og bíla.  
 

 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Ísak Þorri f. 19.07.02 

Snorri f. 20.04.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 22.febrúar 2008) 
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Eldfjöll 
 
Systir mín heitir Hekla  
eins og eldfjallið. 
 
Þórunn er líka eldfjall 
sem dansar eins og krakki  
í balletkjól. 
 
Siggi Stormur  
sýnir okkur myndir af eldfjöllum 
 
þar sem eldgosið er eins og steinar 
saman við eld 
sem leka niður fjallið.  
 

 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Aron Ísar f. 05.06.02 

Dögg f. 14.02.03 
Snorri f. 20.04.02 

Sævar Ingi f. 22.02.02 
 

(Garðaborg 7.mars 2008) 
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Páskar  
 
Ég fer upp í sveit  
að heimsækja frænku mína  
á páskadag 
og kannski fáum við  
páskaegg og páskamat.  
 
Skemmtilegast er að borða nammið  
inni í páskaegginu. 
 
Það er súkkulaðihringur í páskaegginu 
sem lokar nammið inni.  
Svo ýti ég á hringinn  
og sturta namminu í skál. 
 
Inni í páskaegginu er nammi, 
gúmmí og málsháttur og  
stundum utan á því líka. 
 
Mig langar að kaupa páskaegg númer sjö 
í Bónus.  
 
Í fyrra fékk ég númer tíu og gat ekki klárað 
 
-en núna ætla ég að klára. 
 

 
 

Dögg f. 14.02.03 
Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 (Garðaborg 19.mars 2008) 
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Rugldagur 
 
Í dag er rugldagur. 
 
Þá tölum við ruglulega 
og smábarnalega. 
 
Við setjum bleyju á höfuðið 
og klæðum okkur ruglulega. 
 
Við borðum steiktan lauk með poppi 
í morgunmat 
 
og förum út með kassa 
fyrir andlitinu  
og teiknum á hann 
andlit 
og blóm 
og hjarta. 
 

 
 

Anja Steinunn  f. 30.06.02 
Dirley Arango f. 04.12.01 

Ísak Þorri f. 10.07.02 
Snorri  f. 20.04.02 

Una Ásrún f. 22.11.02 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Sjálfsprottin ljóð 
 

Sum ljóð verða til í hita leiksins án þess að nokkur hvatning sé nauðsynleg. Ljóðin í 

þessum hluta urðu til á þann hátt að börnin óskuðu sérstaklega eftir því að fá að deila með 

okkur ljóðum sem þau hefðu samið. Tvö afar áhugasöm ljóðskáld eiga því ljóð í þessum 

hluta sem þau sömdu algjörlega ein.  

Ljóðið Prinsessur er eftir þrjár yngismeyjar í leikskólanum Austurborg. Ljóð 

þeirra spratt út frá umræðu um prinsessur þar sem einlæg ósk einnar í hópnum um að 

skrifa um lifnaðarhætti prinsessa.  

Ljóðið grænn var einnig uppástunga sem kom úr barnahópnum en þeim fannst 

tilvalið að yrkja um græna litinn þar sem þau höfðu áður fengið það verkefni að yrkja um 

aðra liti. Þau ljóð má einnig sjá í bókinni.  

Ljóðið Bannað spratt út frá umræðunni um góðar tilfinningar. Börnin fóru að 

velta því fyrir sér hvað það væri sem gerði mann góðan og þar beindist athyglin helst að 

því að nauðsynlegt væri að hlýða boðum og bönnum. Þetta ljóð var skemmtileg og óvænt 

viðbót í ljóðabankann. Athyglisvert er að sjá ástæðuna fyrir því hvers vegna bannaðir 

hlutir eru óæskilegir. Þetta samhæfist vel þriggja stiga siðferðisþroskakenningu Lawrence 

Kohlbergs en hann hélt því fram að á fyrsta stigi siðferðisþroska fylgdu börn reglum til 

að fá umbun eða komast hjá refsingu. Þessum reglum getur til dæmis verið framfylgt af 

foreldrum barnanna, starfsfólki leikskóla eða öðrum sem sjá um uppeldi barnanna. Fyrir 

börnin skiptir afleiðing athafnarinnar máli; ekki hvort hún sé rétt eða röng í sjálfu sér 

heldur hvort refsing fylgi henni eður ei (Shaffer 2001:218).  
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Grænn 
 
Grænn dreki spúir eldi  
og flýgur til útlanda 
í hellinn sinn í fjallinu.  
 
Græn risaeðla borðar grænt gras 
og fólk.  
 
Grænn ormur sefur í brúnni mold 
milli steina.  
 
Græn laufblöð vaxa á trjánum 
og horfa út um gluggann.  
 
Lirfur borða laufblöð 
og breytast í kúlur 
sem verða að fiðrildum.  
 

 
 

Bryndís Arna f. 18.12.02 
Elín Ragnhildur f. 08.01.02 

Emilia Rán f. 11.05.02 
Georgina Athena f. 21.08.02 

 
(Austurborg 31.mars 2008) 
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Bannað 
 
Ég má ekki  
taka gleraugu af einhverjum sem er með gleraugu.  
 
Ég má ekki  
vera dóni og segja ljót orð.  
 
Ég má ekki  
slíta upp blóm hjá öðrum. 
 
Ég má ekki 
stríða dýrum. 
 
Því þá skammar mamma mig. 

 
 
 
 
 

Anja Steinunn  f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi  f. 22.02.02 
Una Ásrún  f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 14.mars 2008) 
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Eldgos  
 
Eldgosið er að fara að  
koma upp. 
 
 Síðan koma loftsteinar 
og fara ofan í eldgosið. 
 
Síðan kom blaðra 
sem fór ofan í eldgosið  
og sprakk. 
 
Svo kom api og  
stökk ofan í eldgosið með stein 
og henti honum 
í mann 
sem var að labba fram hjá.  
 
 

 
 

Anton Josiah f. 11.04.02  
 

 ( Garðaborg 22.febrúar 2008) 
 



 33 

Fjölskyldan mín 
 
Hundurinn minn heitir Grímur 
-hann er fljótur að borða matinn sinn. 
 
Litla systir mín heitir Hrafnhildur 
-hún er góð í að leika með hluti.  
 
Mamma mín heitir Dagbört 
-hún vinnur í lyfjastofnun.  
 
Konan hans pabba heitir Berglind 
-hún passar vel upp á lillu. 
 
Stóra systir heitir Ólöf 
-hún er dugleg að læra heima. 
 
Pabbi minn heitir Magnús 
-hann gerir við tölvur.  
 
Amma mín heitir Ásdís Birna 
-hún gerir góðar pönnukökur. 
 
Og ég heiti Dögg 
-og mér finnst gott að borða bjúgu.  
 

 
 
 

Dögg f. 14.02.03 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 
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Hreyfing  
 
Ég sparka bolta 
og æfi mig í hlaupi. 
 
Ég stekk af stökkpalli, 
tek hlaupstökk 
og fer í handahlaup  
yfir lítið tré. 
 
Ég fer í heljarstökk  
og stökkflug. 
 
Þegar ég hreyfi mig verð ég sterkur. 
 

 
 
 
 

Anton Josiah f. 11.04.02 
 

(Garðaborg 19.mars 2008) 
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Prinsessur  
 
Prinsessur greiða sér vel um hárið, 
setja í sig prinsessusnúð 
og setja upp silfurspöng í hár og tennur.  
 
Þær punta sig með því að  
setja bleikan varalit á rauðar varir 
og bleikt á augun. 
 
Þær borða gulrótarköku og drekka vítamín 
sem kokkurinn eldar allan daginn,  
því þær þurfa ekki að vinna.  
 
Prinsessur sitja í hásæti og  
stundum fara þær að sofa klukkan eitt á daginn 
því þær eru svo þreyttar á að sitja í hásætinu.  
 
Prinsessur velja hvaða prins þeim finnst flottastur 
og á morgnana fara þær að skoða allan heiminn 
í vagninum sínum. 
 
Á kvöldin bursta þær tennur  
með prinsessu rafmagnstannbursta.  
 
Svo sofna þær í prinsessurúmi  
í stórri höll 
í Stóragerði 33.  
 

 
 
 
 

Bojana f. 06.09.02 
Katrín Sunneva f. 04.05.02 

Viktoría f. 09.10.02 
 

(Austurborg 28.mars 2008) 
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Ljóð út frá lykilsetningu 
 

Það getur verið árangursríkt að leggja fram eina setningu sem börnin botna. Í þessu tilviki 

voru lagðar fram tvær svipaðar setningar fyrir tvo barnahópa í Garðaborg. Í ljóðinu Ég 

vildi að ég væri var það einmitt lykilsetningin. Þetta reyndist vel og ekki stóð á 

hugmyndunum. Börnin komu með hugmyndir og hjálpuðust að við að setja þær saman í 

ljóð.  

Í ljóðinu Óskir var sama nálgun með öðrum hópi barna og reyndist hún einnig vel 

í þeim hópi. Skemmtilegt er að sjá að þrátt fyrir að nálgunin hafi verið keimlík, eru ljóðin 

ólík. Þau eiga það þó sameiginlegt að vera bæði skemmtileg og frumleg.  
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Ég vildi að ég væri..  
 
Ég vildi að ég væri fiðrildi 
sem flygi þangað sem er fallegt. 
 
Ég vildi að ég væri blóm í grasi 
þar sem yxu margar fjólur. 
 
Ég vildi að ég væri snjóbíll 
sem mokaði snjóinn í götunni.  
 
Ég vildi að ég væri sólin 
sem skini á björtum degi. 
 
Ég vildi að ég væri galdranorn 
sem gæti galdrað með töfrastaf. 
 
Ég vildi að ég væri klukka  
sem tifaði inni hjá öðru fólki. 
 
Ég vildi að ég væri kolkrabbi 
með átta arma sem gætu tekið fólkið við sjóinn og leikið við það. 
 
Ég vildi að ég væri prinsessa í stórri höll 
sem væri að giftast prinsinum.  
 
Ég vildi að ég væri köttur  
sem hlypi og mjálmaði úti í garði. 
 
Ég vildi að ég væri flugeldur 
svo ég gæti skotið mér upp.  
 
Ég vildi að ég væri bara ég 
í Tyrklandi á brennheitri gangstétt við sundlaug.  
 

 
 
 

Aron Ísar f. 05.06.02 
Dögg f. 14.02.03 

Una Ásrún f. 22.11.02 
  

(Garðaborg 4.mars 2008) 
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Óskir  
 
Ég vildi óska þess að ég væri galdramaður 
-þá gæti ég galdrað allt í heiminum.  
 
Ég vildi óska þess að ég gæti sungið rosalega flottan óperusöng 
-þá myndi ég syngja á tónleikum fyrir foreldra mína.  
 
Ég vildi óska þess að ég væri hraðasti Transformers bíllinn í góða liðinu 
-þá gæti ég breytt mér í kall og bíl.  
 
Ég vildi óska þess að ég gæti hlaupið ofsa hratt 
-þá myndi ég stökkva upp á hús og lenda á fótunum.  
 
Ég vildi óska þess að ég væri engill sem gæti hlaupið á flughesti í loftinu 
-þá myndi ég segja Guði allt sem gerist á jörðinni.  
 

 
 
 
 

Anja Steinunn f. 30.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 4.mars 2008) 
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Ljóð út frá kunnuglegum tilfinningum 
 

 

Út frá umræðum um tilfinningar urðu til tvö ljóð þar sem börnin deildu því hvert með 

öðru hvernig tilfinningar þau upplifðu þegar þau væru leið og hvað það væri sem gerði 

þau glöð. Börn í Garðaborg fjölluðu um hluti sem útskýra að þeirra mati hvað gleði er en 

börn í Austurborg tókust á við það verkefni að fjalla um það sem gerir þau leið.  

Þetta umfjöllunarefni er nokkuð krefjandi og djúpt og því betra að taka slík 

umfjöllunarefni fyrir þegar börnin hafa öðlast reynslu í ljóðagerð.  
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Gleði  
 
Gleði er að brosa  
og sættast við vini. 
 
Gleði er að vera vinir 
og leika saman. 
 
Gleði er að borða ís 
og nammi. 
 
Gleði er þegar einhver 
segir eitthvað fallegt við mig. 

 
 
 
 
 
 

Anja Steinunn f. 10.06.02 
Anton Josiah f. 11.04.02  

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02. 02 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
(Garðaborg 14.mars 2008) 
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Þegar við erum leið 
 
Þegar við erum leið  
líður okkur ekki vel 
og þá grátum við stundum. 
 
Við verðum leið  
þegar eitthvað er tekið frá okkur 
og þegar einhver stríðir okkur. 
 
Þá er gott að segja 
fyrirgefðu og faðmast 
og þá verður allt betra. 
 

 
 
 
 

Gunnar Steinn f. 02.04.02 
Guðrún Ólafía f. 14.11.02 

Katrín Ósk f. 04.01.02 
Katrín Sunneva f. 04.05.02 
Kristján Ólafur f. 07.08.02 

Sara Dís f. 21.02.02 
 

(Austurborg 14.mars 2008) 
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Tvö börn semja saman 
 

Til gamans eru hóparnir ekki alltaf jafn stórir og í raun er oft einfaldara að vinna með ljóð 

í minni hópum. Börn fá stuðning hvert frá öðru og eru öruggari í litlum hóp og því var 

tveimur börnum boðið að semja saman ef áhugi væri fyrir hendi.  

 Tvær stúlkur kváðust vilja semja ljóð um eyrnalokka en það þróaðist síðar út í það 

að fjalla um eyrnalokka móður annarrar stúlkunnar. Tveir ungir drengir sömdu ljóð um 

Transformers bíla sem vinsælir eru um þessar mundir. Víða má sjá áhrifa Transformers 

gæta í ljóðum barnanna.  
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Mamma  
 
Mamma mín á eyrnalokka. 
Þeir eru stórir hringir 
eins og stórir, 
gulir snjóboltar.  
 
Þeir stinga  
eins og broddgeltir 
í eyrun.  
 

 
 
 
 
 

Dirley Arango f. 04.12.01 
Una Ásrún f. 22.11.02 

 
 

(Garðaborg 29.febrúar 2008) 



 44 

Transformers 
 
Þeir góðu bjarga landinu og fólkinu 
en þeir vondu rústa því.  
 
Hjartað er þar sem bensínið er. 
 
Besti byssubíllinn breytist í  
flutningabíl. 
 
Hann er svartur eins og myrkrið  
og nóttin 
og kvöldið. 
 

 
 
 
 

Ísak Þorri f. 19.07.02 
Sævar Ingi f. 22.02.02 

 
(Garðaborg 19.mars 2008) 
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Gott að hafa í huga 
 
- Börn kjósa helst að hlýða á upplestur stuttra og nútímalegra ljóða sem þau eiga auðvelt 

með að skilja og tengja við eigin reynslu. Einnig velja þau mun fremur ljóð með rími og 

hrynjandi heldur en þau sem órímuð eru. Í rannsóknunum hefur einnig komið fram að 

almennt mislíki börnum flókið myndmál og myndlíkingar sem virðast ekki eiga sér stoð í 

raunveruleikanum (Cullinan og Galda 1994:132). 

 

- Þrátt fyrir að rím sé skemmtilegur eiginleiki ljóða hafa börn almennt ekki tök á því að 

yrkja með rími svo vel sé. Fyrirhöfnin við að finna rím heftir frjálsa sköpun þeirra og 

þegar upp er staðið hafa ljóð þeirra oft og tíðum beðið hnekki af áreynslunni (Koch 

1999:8). Reyndin er sú að mörgum börnum mislíkar ljóð ef þau upplifa sig þvinguð til að 

skrifa eftir ákveðnum reglum eða undir ákveðnum formerkjum og því ber að forðast slíkt. 

Betur færi á því að skapa umræður í hópnum og hvetja börnin til að nota eigið 

hugmyndaflug óheft og á skapandi hátt (Cullinan og Galda 1994:154). 

 

- Góð nálgun er að skipuleggja stuttar stundir þar sem börnin æfa sig í hlustun á tónlist 

eða kvæði í upplestri kennarans. Sterk, taktföst hrynjandi og rím fangar athygli ungra 

hlustenda einna best. Best fer á því að kennarinn lesi í upphafi hefðbundnar vísur sem 

höfða til barnanna en smám saman má bæta nýjum og flóknari ljóðum í safnið, bæði með 

rími og án þess. Líklegt er að einhver ljóð nái meiri vinsældum en önnur. Þá er góð 

hugmynd að lesa vinsælustu ljóðin oftar svo að börnin nái frekar að tileinka sér hrynjandi 

og rím eða þær myndir sem ljóðin lýsa (Andrew 1991:67).   

 

- Það er vel hugsanlegt að það taki börn mislangan tíma að byrja að semja ljóð. Sum 

munu jafnvel sitja með hendur í skauti og virðast áhugalaus og afskipt. Raunin er þó sú 

að öll börn geta samið ljóð í einhverju formi, og á degi hverjum búa þau til ljóðlínur eða 

fá snjallar hugmyndir sem oft eru þó ekki ritaðar niður svo þær hverfa jafn óðum í 

gleymskunnar dá (Graves 1992:51). 
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- Með því að hlýða á ljóð og tilheyra umhverfi þar sem ljóð eru í hávegum höfð, læra 

börn að meta ljóð og yrkja sín eigin. Þetta nám getur farið fram á þöglan og 

óútskýranlegan hátt hjá þeim börnum sem gefa lítið færi á sér, en reyndin er sú að öllum 

börnum fer fram í ljóðanámi þó árangurinn skili sér á ólíka vegu (Graves 1992:51). 

 

- Þegar ljóð sem ætlað er að höfða til barna eru valin, er mikilvægt að leita ekki í ljóðin 

sem við sjálf lærðum í bernsku, heldur fletta upp í nýrri samtímaljóðum. Þegar velja á 

ljóð fyrir börn er mikilvægt að hafa eftirfarandi lykilatriði í huga: Geta börnin skilið 

ljóðin? Vekja ljóðin upp einhverjar sérstakar tilfinningar, svosem depurð eða ánægju? 

Bjóða ljóðin upp á að börnin ímyndi sér aðstæður, svosem útlit, snertingu, lykt eða 

bragð? Leika ljóðin sér með hljóð eða hrynjandi tungumálsins (Cullinan og Galda 

1994:129) ? 

 

- Ung börn skilja ljóð og myndlíkingar á bókstaflegan hátt á meðan eldri börn eiga 

auðveldara með að skilja á milli raunveruleika og táknmynda (Cullinan og Galda 

1994:138).   

 

- Til þess að koma börnum af stað í ljóðagerð er gott að byrja á að nokkur börn séu saman 

um að semja eitt ljóð. Í slíkum hópi finna óörugg börn fyrir  auknu sjálfsöryggi og 

stuðningi. Börnin í hópnum verða þess áskynja að allur hópurinn vinnur saman að 

heildarútkomunni, að hugmyndir allra í hópnum séu jafn mikils virði og að engin svör 

séu röng. Ágæt regla er að gera í upphafi hugmyndalista og hvetja börnin svo til að velja 

úr það besta og jafnvel endurskoða verk sitt með nýjum, betrumbættum hugmyndum 

(Andrew 1991:68).   

 

- Til að ná fram myndmáli í barnaljóðum er mikilvægt að styðja við börnin og hvetja þau 

til nánari útskýringa, biðja þau að lýsa aburðinum sem þau vilja segja frá og líkja honum 

við eitthvað sem þau þekkja úr eigin lífi eða umhverfi. Til dæmis er hægt að leiða barnið 

áfram í myndlíkingum með því að spyrja spurninga á borð við ,,eins og hvað? hverju var 

það líkt?” og svo framvegis (Graves 1992:61). 
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- Auðugt og óheft ímyndunarafl ungra barna getur verið gott veganesti þegar ljóðagerð er 

annars vegar. Þegar ímyndunarafl er auðugt, eiga börn auðveldara með að gera sér í 

hugarlund að steinar hafi tilfinningar eða sauðfé tali mannamál þegar enginn heyrir til. 

Tilvalið er að virkja börn í því að nota hugmyndaflugið til að útbúa skemmtilegar og 

frumlegar myndlíkingar í ljóðum sínum (Graves 1992:57). 

 

-Myndræn ljóð gefa gott tækifæri til myndsköpunar. Börn eiga oft auðveldara með að 

útskýra upplifun sína á ljóði með myndskreytingu heldur en eiginlegum orðum (Cullinan 

og Galda 1994:160). Mestu máli skiptir að kennarinn sé hugmyndaríkur og grípi hvert 

tækifæri sem gefst til að gæða ljóðlistina lífi í huga ungra barna. Þaulskipulagðar áætlanir 

eru ekki nauðsynlegar í þessum efnum þar sem stefnan er óljós í upphafi ferlis (Cullinan 

og Galda 1994:160). Það er einmitt þessi óvissa sem glæðir ljóðakennsluna lífi.  

 

-Mikilvægt er að kennari hafi nokkur atriði í huga þegar hafist er handa við að virkja börn 

í ljóðagerð. Kennara ber til dæmis að varast það að búast við áhuga af hálfu allra 

barnanna þar sem mismunandi kveikjur henta ólíkum börnum. Kennarinn þarf einnig að 

vera opinn fyrir hugmyndum barnanna, tilbúinn til að skrifa þær niður og lesa upp jafn 

óðum, auk þess sem hann ætti að gefa áköfum börnum lausari taum. Þá er átt við að sum 

börn eru áhugasamari en önnur og vilja jafnvel koma með eigin útgáfur af ljóðum hópsins 

eða betrumbæta eftir eigin höfði (Andrew 1991:68).  

 

- Það getur verið vandasamt að vekja áhuga hjá ungum nemendum en aðalvandinn er 

fólginn í framsetningu námsefnisins. Kennara ber að gæta þess að verkefnin séu ekki of 

kennarastýrð og skipulögð. Kennarinn hefur ef til vill hugsað sér ákveðinn farveg sem 

verkefni af þessu tagi ættu að fara í en nemendur geta beint verkefninu í aðra átt. Fái þeir 

ekki tækifæri til þess, er hætt við því að áhuginn dvíni og afraksturinn verði rýr (Mehlum 

1982:88,89). 
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