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Ágrip 
 

Í ljós hefur komið að börn velja að öllu jöfnu hefðbundin ljóð með sterku rími og 

hrynjandi. Einnig sýna rannsóknir fram á að börn kjósa helst stutt og hnitmiðuð ljóð sem 

gott er að tengja við nútímann. Þrátt fyrir þessa uppgötvun er börnum að öllu jöfnu 

tamara að yrkja án ríms og án sérstakra formerkja. Kennarinn gegnir veigamiklu 

hlutverki í ljóðaskrifum barna þar sem áhugi hans og virkni getur stuðlað að auknum 

áhuga í barnahópnum. Einnig er það í verkahring kennarans að hvetja ung ljóðskáld til 

dáða og kveikja hjá þeim löngun til að semja eigin ljóð.  

 En hvað eru ljóð? Ljóð færa hljóð og tilfinningar í orð og koma slíku skikki á þau 

að bæði skáldið og lesandinn fái nýja sýn á lífið. Helstu einkenni ljóðformsins er að öllu 

jöfnu fremur knöpp, afmörkuð heild, oft með einkennum bundins máls, svosem ríms þó 

það sé ekki algilt. Texti ljóðanna einkennist af sérstökum hugblæ og tilfinningum sem 

settar eru upp á myndrænan hátt með lýsandi orðum. 
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Inngangur 
 

Strax á fyrsta æviskeiði kynnast börn rími og hrynjandi í gegn um ýmsar barnavísur og 

smábarnaleiki, sem margir hverjir byggja á rími. Á þessu fyrsta æviskeiði má því segja að 

börn fái sín fyrstu kynni af ljóðlistinni. Þessi fyrstu kynni verða til þess að börn nota 

sjálfsprottinn söng í leik og gera eigin tilraunir með texta og form (Cullinan og Galda 

1994: 131). Hrynjandi og taktur verður flestum börnum eðlislægur allt frá fyrstu tíð þar 

sem víða í umhverfi okkar má finna taktfasta hrynjandi ef vel er að gáð. Þar má nefna 

hjartslátt móður sem barn heyrir á meðan það dafnar í móðurkviði, nið sjávaröldunnar, 

hrynjandi í talmáli, taktfast fótatak mannanna og svo framvegis (Cullinan og Galda 

1994:136). 

Oft heyrist því fleygt að ljóðlistin eigi undir högg að sækja þar sem ljóðabækur 

seljast að öllu jöfnu í litlu upplagi úr bókabúðum borgarinnar en andstætt því sem margir 

halda á ljóðið vaxandi vinsældum að fagna um þessar mundir. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að á ári hverju velji börn ljóðabækur sem uppáhalds bækur. Það er einkar ánægjulegt nú 

þar sem úrval barnabóka er gífurlega mikið og fjölbreytt, allt frá sögubókum til 

litskrúðugra myndabóka (Cullinan og Galda 1994:132). Þess má einnig geta að fyrsta 

íslenska barnabókin var einmitt ljóðabók þó að áður hefðu ýmsir ort fyrir börn án þess að 

það kæmi nokkurs staðar fram á prenti (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:204).  

Í eftirfarandi greinargerð er fjallað um hlutverk kennara í ljóðagerð barna, hvað 

beri að varast og hvers konar vinnubrögð séu æskileg. Auk greinargerðarinnar var unnin 

ljóðabók með leikskólabörnum á aldrinum fimm til sjö ára í leikskólunum Austurborg og 

Garðaborg. Leitast var við að svara því hvort ljóðagerð með svo ungum börnum væri 

möguleg með því að heimsækja sama barnahópinn í báðum leikskólum yfir þriggja 

mánaða tímabil, að öllu jöfnu einu sinni til tvisvar sinnum í viku og framkvæma léttar 

samverustundir með umræðum og ljóðaskrifum. 

 Reynslan sýndi að börnin voru almennt afar áhugasöm um ljóðagerðarferlið og 

flykktust að ritgerðarhöfundum í hverri heimsókn. Afraksturinn er skemmtileg ljóðabók, 

full af einlægum og tærum barnaljóðum af ýmsu tagi. Bókin inniheldur 32 ljóð og mun 

verða gefin út hjá Bókaútgáfunni Hólum í vor. Handrit að bókinni fylgir greinargerðinni. 
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Hvað eru ljóð? 
 

Ljóð færa hljóð og tilfinningar í orð og koma slíku skikki á þau að bæði skáldið og 

lesandinn fái nýja sýn á lífið (Graves 1992:3). Ljóð geta verið afar sjónræn og þau höfða 

gjarnan til heyrnar- og lyktarskyns eða til tilfinninga og kennda af hugrænum toga 

(Njörður P. Njarðvík 1982:91). Helstu einkenni ljóðformsins er að öllu jöfnu fremur 

knöpp, afmörkuð heild, oft með einkennum bundins máls, svosem ríms þó það sé ekki 

algilt. Texti ljóðanna einkennist af sérstökum hugblæ og tilfinningum sem settar eru upp 

á myndrænan hátt með lýsandi orðum (Njörður P. Njarðvík 1982:89).  

Í ljóðum birtist sýn skáldsins á sannleika lífsins, þar sem fjallað er um 

hversdagslega atburði sem lesendur geta fundið sig í. Í ljóðum eru orð sterkra merkinga 

fléttuð inn í hljómfagran texta, ýmist með eða án hrynjandi. Það er mun einfaldara að 

útskýra hvað ljóð gerir heldur en nákvæmlega hvað það er; í stuttu máli sagt forðast 

ljóðlistin nákvæmar skilgreiningar. Ljóð geta lýst viðkvæmum tilfinningum  sem 

lesendur gerðu sér ekki grein fyrir fyrr en við lestur ljóðanna en einnig geta þau verið 

uppfull af skopskyni og vakið upp hlátur (Cullinan og Galda 1994:127). Flest ljóð lýsa 

atburðum, persónueinkennum, tilfinningum eða tjáningu af einhverju tagi og oft má finna 

tvöföld skilaboð og duldar merkingar í myndmáli ljóðanna. Það eru þó ekki öll ljóð sem 

hafa dulda merkingu eða tvöföld skilaboð þó að mörg hver hafi einhvers konar skilaboð 

að geyma. Ekki er talið ráðlegt að leggja of mikla áherslu á að börn leiti að hinni duldu 

merkingu í ljóðinu þar sem það getur valdið áhugaleysi og þreytu í barnahópnum. 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að tvöföld skilaboð og duldar merkingar eru mjög flókin 

fyrirbæri í huga ungra barna og því getur dregið úr ánægju þeirra að takast á við 

viðfangsefni sem er ofar vistmunaþroska þeirra og skilningi (Cullinan og Galda 

1994:138). 

Í ljóðum er gjarnan notað myndmál, myndlíkingar, samlíkingar og 

persónugerving sem gerir knappan texta ljóðanna frábrugðinn formi smásagna og prósa. 

Samlíkingar fela í sér samtengingar á borð við eins og eða líkt og á meðan myndlíkingum 

er beitt á þann hátt að viss hlutur táknar annan, til dæmis blístrandi ketill sem breytist í 

ýlfrandi hund. Persónugervingar vísa til þess að hlutir taki á sig mannlegar myndir eða 
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hegðan; líkt og að himinninn fagni nýjum degi. Algengt er að ljóðskáld gefi dýrum og 

plöntum mannlega eiginleika (Cullinan og Galda 1994:138-139).  

Ljóðskáld leitast við að gera atburði ljóslifandi á pappír með ríku myndmáli og 

orðskrúði. Í huga ljóðskálda er hugmyndin ein og sér ekki nægileg- það hvernig henni er 

komið til skila á pappír skiptir höfuðmáli. Skilningur barna á myndrænum ljóðum veltur 

mest megnis á fyrri reynslu þeirra og upplifunum (Cullinan 1994:139). Það gildir þó ekki 

einungis um börn því túlkun alls fólks á ljóðum veltur að miklu leyti á upplifun þess og 

fyrri reynslu. Fyrir einum aðila getur til dæmis orðið vatn staðið fyrir eitthvað svalandi og 

hressandi á meðan sá sem lent hefur í bráðum lífsháska túlkar orðið vatn sem eitthvað 

hræðilegt og jafnvel ógnvekjandi (Cullinan og Galda 1994:141). 

Ljóð eru til í ýmsum útgáfum og formum, þau eru mismunandi að lögun, 

innihaldi, efnistökum og lengd svo dæmi séu tekin. Ljóðmálið getur verið ýmist mikið 

eða lítið og umfjöllunarefnið margskonar (Cullinan og Galda 1994:142).  

Það er þó vandasamt að skilgreina ljóð í sjálfu sér og mörgum skáldum mislíka þessar 

skilgreiningar. Það er skoðun margra að ljóð skuli ekki setja í ákveðna flokka þar sem 

þau eru huglæg og oft tengd tilfinningum þess er skrifar. Ljóð eru að öllu jöfnu 

sjálfsprottin andstætt lengri textum sem vísa í heimildir og byggja oft á fræðilegum 

grundvelli. Ljóð eru hugsmíð skáldsins, óháð ytri lögmálum (Hull 1988:243). 

 

Hvers konar ljóð velja börn ? 
 

Börn sækja gjarnan í ljóð sem innihalda sterka hrynjandi og mikið rím. Stutt og 

hnitmiðuð ljóð höfða einnig betur til þeirra heldur en lengri og flóknari ljóð. Viðbrögð 

barna við ljóðum velta þó mikið  á því hvernig þau eru lögð fram og kynnt í upphafi. Séu 

fyrstu kynni á jákvæðum nótum, benda líkur til þess að áhugi og skilningur barna á 

ljóðum verði bæði meiri og ánægjulegri (Cullinan og Galda 1994:130-131). Ýmsir 

rannsakendur (sjá Cullinan og Galda 1994:130-132) hafa skoðað hvar áhugi barnanna 

liggur og jafnframt hvers konar ljóð kennararar velji helst að lesa fyrir unga nemendur. Í 

þessum  rannsóknum hefur meðal annars komið fram að börn kjósa helst stutt og 

nútímaleg ljóð 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 
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rannsóknunum hefur einnig komið fram að almennt mislíki börnum flókið myndmál og 

myndlíkingar sem virðast ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum. Dæmi um ljóð sem féllu 

í grýttan jarðveg var hið knappa ljóðform japönsku Haikunnar. Vinsælustu ljóðin höfðu, 

auk ríms og hrynjandi, að geyma hnyttni og fjölluðu í mörgum tilvikum um kunnugleg 

atvik eða dýr. Hins vegar hefur einnig komið fram í rannsóknum að kennarinn gegni 

lykilhlutverki þegar kynna á ljóð fyrir börnum. Jákvætt og hvetjandi viðmót kennarans 

verður frekar til þess að börn sýni ólíkum ljóðum áhuga og verði móttækilegri fyrir 

ólíkum formgerðum (Cullinan og Galda 1994:132).  

Þó að rím sé ekki nauðsynlegt í kveðskap hefur það ávallt verið vinsælt hjá 

börnum. Að öllu jöfnu njóta börn þess að hlusta á upplestur með rími, auk þess sem 

rímaður og taktfastur texti festist betur í minni. Hins vegar hefur rím ekki alltaf átt upp á 

pallborðið hjá þeim fullorðnu, sérstaklega ekki nú til dags þar sem óhefðbundin ljóð hafa 

skotið rótum (Cullinan og Galda 1994:134).  

Endurtekningar veita börnum öryggi og geta oft lagt aukna áherslu á ákveðna 

þætti ljóðsins. Ýmist eru það orð, atkvæði eða heilar línur sem endurteknar eru til að 

skapa ákveðinn hugblæ í ljóðinu. Einnig geta endurtekningar verið uppspretta kímni 

(Cullinan og Galda 1994: 134).  

 

Ljóðaval íslenskra barna 
 

Á hverju ári er haldin upplestrarkeppni meðal grunnskólanemenda sem gengur undir 

nafninu Stóra upplestrarkeppnin. Hún hefst ár hvert á degi íslenskrar tungu, sextánda 

nóvember en henni lýkur hverju sinni með upplestrarhátíðum í mars þegar valdir eru þrír 

bestu upplesarar í hverju héraði, byggðarlagi eða í umdæmi hverrar skólaskrifstofu. Á 

hverju ári velur undirbúningsnefnd skáld keppninnar og er lesið úr verkum þeirra um allt 

land. Um er að ræða bæði óbundið mál og bundið og kennt hefur ýmissa grasa í vali á 

ljóðum (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:105-106). Markmið keppninnar er að vekja 

áhuga nemenda á framsögn og skáldskap svo dæmi séu tekin.  

Þeir textar sem nemendur lesa upp á lokahátiðum eru þrenns konar. Í fyrsta lagi er 

um að ræða ljóð sem valið er af undirbúningsnefnd en þar gefst nemendum kostur á að 
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velja eitt ljóð úr sex til átta ljóðum. Þessi ljóð eru ýmist í bundnu eða óbundnu máli. Í 

öðru lagi velur undirbúningsnefnd hluta úr skáldsögu sem nemendur lesa upp og í þriðja 

lagi er ljóð að eigin vali (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:107). 

Á lokahátið í Hafnarborg vorið 2004 nefndi forseti Íslands í ræðu sinni að 

áhugavert gæti verið að skoða hvers konar ljóð verða helst fyrir vali hjá 

grunnskólanemendum. Til dæmis hvaða höfundar yrðu oftast fyrir valinu, og hvort ljóðin 

væru oftar í óbundnu eða bundnu máli. Að þessu sögðu hvatti forseti til rannsóknar á 

þessum spurningum og nokkrum í líkingu við þær. Sama vor var því hafist handa við að 

leita svara við spurningum á borð við hvaða höfundar væru vinsælastir, hvort hefðbundin 

ljóð eða óhefðbundin ljóð yrðu oftar fyrir valinu, hvort einhver ljóð séu vinsælli en önnur 

og hvers vegna nemendur völdu tiltekin ljóð (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:109). 

Í framkvæmdahluta rannsóknarinnar var haft samband við tengiliði keppninnar í 

rúmlega þrjátíu skólum viðsvegar um landið og þeir beðnir um að leggja könnun fyrir þá 

nemendur sem sigruðu í hverri bekkjardeild. Í könnuninni var meðal annars spurt um kyn 

keppenda, hvaða ljóð þeir hefðu lesið upp í keppninni og hver hefði valið ljóðin 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:110). 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að bundin ljóð verði fremur fyrir vali 

keppenda heldur en þau óbundnu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun sem gerð 

var á ljóðavali bandaríska barna. Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar bentu að auki til 

þess að nemendur velji ljóðin sín sjálfir og þar verði hlutfallslega oftast fyrir valinu 

höfundarnir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, Tómas Guðmundsson og Þórarinn Eldjárn. 

Athyglisvert er að öll þessi skáld yrkja eftir hefðbundnu ljóðformi og því má túlka sem 

svo að nemendur kjósi fremur að flytja bundin ljóð en óbundin. Rök þessu til stuðnings 

eru að Þórarinn Eldjárn yrkir einnig ljóð í óhefðbundnu formi en þau urðu ekki fyrir 

valinu í keppni þessari (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:115,117). 

Séu þessar niðurstöður bornar saman við rannsóknarniðurstöður áðurnefndra 

bandarískra rannsókna má setja fram þá tilgátu að bundin ljóð höfði einnig fremur til 

íslenskra barna en hin óbundnu (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:109, 127). 

Þegar nemendur voru spurðir hvers vegna þeir hefðu valið tiltekið ljóð, voru rökin 

þeirra almennt þau sömu og í svörum flestra komu fram lýsingarorð á borð við fallegt, 

skemmtilegt, flott, gott og fleiri í sama dúr. Þessi rök koma að nokkru leyti heim og 
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saman við bandarískar rannsóknir á ljóðavali nemenda, en þar hafa einkum verið nefndir 

þættir eins og að ljóðin séu skemmtileg, auðskiljanleg, segi sögu, búi yfir hrynjandi og 

séu ort í núinu (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:121).  

Óræð, huglæg, óhefðbundin ljóð höfða ekki til bandarískra barna og niðurstöður 

þessarar könnunar benda til þess að íslenskir nemendur séu á sama máli því óhefðbundin 

ljóð hafa ekki átt upp á pallborðið í ljóðavali barna fyrir lokahátíðina (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir 2006:121). Ljóst er að flest börn velja að flytja ljóð sem höfða til 

tilfinninga þeirra. Það má sjá út frá rökum nemendanna á borð við lýsingarorðin  flott, 

skemmtilegt, sniðugt og sorglegt. Aðeins örlítill hluti úr nemendahópnum sagðist hafa 

valið tiltekið ljóð vegna þess að það væri gott að túlka það, hentaði þeim vel á einhvern 

hátt eða væri auðvelt aflestrar (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:126). 

Engar stærri rannsóknir á ljóðavali og smekk íslenskra barna hafa verið gerðar svo 

vitað sé um. Þessi könnun gefur þó vísbendingar um að nemendur velji fremur ljóð sem 

falla undir hinn hefðbundna kveðskap, með ljóðstöfum og rími heldur en óhefðbundinn 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:126). 

 

 

Hlustun 
 

Mikilvægt er að þjálfa börn í því að hlusta með opnum huga á lesin ljóð og sögur. Með 

virkri hlustun verða börn þátttakendur í frásögninni og orðin hafa dýpri merkingu fyrir 

þeim en ella. 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 fanga 

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). Við það eitt að 

hlýða á ljóð í lifandi upplestri getur áhugi vaknað hjá börnunum. Hjá þeim gæti jafnvel 

kviknað löngun til að eiga frumkvæðið að því að skrifa og semja eigin ljóð ( Koch 

1999:31).   
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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. 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). 

 

 

 

 Hugmyndir og viðhorf ungra barna til ljóðlistar 
 

Rannsókn þessi var unnin í tveimur sveitaskólum í Iowa fylki og markmið hennar var að 

kanna kennsluverkefni kennara í ljóðavinnu fyrir ung börn. Könnuð voru þrjú atriði: 

1.- Hvaða hugmyndir og viðhorf ung börn hafa til ljóðlistar. 

2.- Hvaða breytingar koma fram hjá börnum frá leikskóla til þriðja ársins í grunnskóla á 

viðhorfi þeirra til ljóðlistar.  

3.- hvaða áhrif fjögurra vikna dagskrá af daglegum ljóðalestri kennara fyrir börnin hefur á 

hugmyndir og viðhorf þeirra til ljóðlistar (Ford 1987:4,10). 

Þrjúhundruð og fjörutíu nemendur voru prófaðir fyrir og eftir vettvangs- 

rannsóknina með spurningalistum. Ljóðadagskráin sem gerð var til athugana á vettvangi 

var fjögurra vikna munnleg ljóðalestrardagskrá. Þeir kennarar sem tóku þátt voru með í 

gerð dagskrárinnar í skólastofum sínum (Ford 1987:10, 12). 

Fyrst var kannað hvernig börn skilgreina ljóð. Leitað var eftir skilgreiningum sem 

sýndu fram á getu til að skilgreina eða lýsa ljóðum. Í ljós kom að þó meirihluti ungra 

barna hafi einhverja hugmynd um ljóð, höfðu sum þeirra takmarkaðan skilning á ljóðum. 

Samkvæmt börnunum var rím helsta einkenni ljóða, en það notuðu þau til að greina milli 
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ljóða og sagna. Börnin þóttu jafn áhugasöm um að yrkja ljóð eins og að vinna eitthvert 

annað námsverkefni svo sem að horfa á kvikmynd eða vinna að verki í handmennt. 

Þegar viðhorf og skilningur barna á mismunandi aldri var skoðaður kom í ljós að 

ljóðaskilningur barna eykst eftir því sem börnin eldast en helsta breytingin á hugmyndum 

þeirra um ljóð virðist verða í öðrum og þriðja bekk. Strax í fyrsta bekk gátu börnin borið 

kennsl á upplesnar sögur auk þess sem þau gátu greint milli upplesinna sagna og rímljóða 

en jafnvel í þriðja bekk gátu fæst börnin borið kennsl á upplesinn órímaðan kveðskap sem 

ljóð. 

Með því að bera saman niðurstöður úr forprófun- og eftirprófun á hugmyndum 

um og viðhorfum til ljóða var mögulegt að átta sig á hvaða breytingar höfðu orðið á 

þessum þáttum hjá börnunum í rannsókninni (Ford 1987:28). Í ljós kom að þátttaka í 

kennsluáætlun fyrir ljóðagerð hafði mest áhrif á færni yngri barna til að skilgreina ljóð og 

bera kennsl á ljóð, bæði rímuð og órímuð, sem og ljóðskáld. Önnur áhrif komu ekki fram 

(Ford 1987:36-37). 

Einn megintilgangur rannsóknarinnar var að útvega kennurum sem vinna með 

ungum börnum upplýsingar sem þeir geta notað til að skipuleggja og fylgja eftir við 

ljóðagerð í grunnskólum. Meðal þeirra tillagna sem höfundur lagði til var að byrja 

ljóðavinnu þegar börnin væru ung meðal annars þar sem rannsóknin benti til að ung börn 

hefji skólagöngu með jákvætt viðhorf til ljóðagerðar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að nauðsynlegt sé að vinna reglulega með ljóð í skólastarfi.  

 

    

Að kynna ljóð fyrir börnum 
 

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) ? 
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Börn kjósa helst ljóð sem þau hafa skilning á en einnig kunna þau að meta ljóð sem eru 

krefjandi og þarfnast útskýringa og umhugsunar. Þar kemur til kasta kennarans að útskýra 

og gefa börnunum færi á að leggja eigin skilning í ljóðin. Fyndin ljóð eru einnig 

ákjósanleg þegar kynna á ljóð fyrir börnum þar sem þau eru líkleg til að gefa þeim 

jákvæða upplifun af fyrstu kynnum ljóða og þar með eru meiri líkur á því að viðhorf 

þeirra til áframhaldandi ljóðagerðar verði jákvætt (Cullinan og Galda 1994:129).  

Þegar kennarinn velur ljóð til að kynna fyrir börnunum er mikilvægt að hann hafi 

í huga hvað það er sem börn aðhyllast helst í ljóðagerð til að þeirra fyrsta reynsla sé bæði 

jákvæð og skemmtileg. Að því sögðu ætti kennarinn því helst að velja fyndin ljóð með 

sterku rími og hrynjandi. Smám saman er svo hægt að víkka ljóðaúrvalið með því að bæta 

inn annars konar ljóðum og hvetja börnin til að gera tilraunir með þau. Flest börn hafa 

unun af því að gera tilraunir með ljóð og ritmál, fái þau tækifæri til slíks. Tilraunir af 

þessu tagi gefa börnum færi á að skilja og njóta ólíkra formgerða ljóða (Cullinan og 

Galda 1994:132).  

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). Þetta samræmist kenningu Piagets um vitsmunaþroskann. Piaget sagði meðal 

annars að jafnvel níu ára börn ættu erfitt með að skilja hluti sem ekki ættu sér eiginlega 

stoð í raunveruleikanum (Shaffer 2001:217). Að sama skapi hélt Piaget því fram að átta 

ára börn gætu ekki séð fyrir sér leirklump sem kúlu eftir að lögun hans hefði verið breytt 

(Shaffer 2001:220). Það eru því augljóslega þessar flóknari og æðri hugsanir sem flækjast 

fyrir ungum börnum. Piaget skipti þroska barna í stig eftir aldri og hélt því fram að þroski 

allra barna færi eftir þessum stigum í réttri röð. Piaget sagði að á aldrinum tveggja til sjö 

ára væru börn smám saman að átta sig á að einn hlutur geti staðið fyrir eitthvað annað, 

líkt og að orðið hundur vísi til ferfætlings með loðinn feld. Þessi skilningur barnanna á 

táknum er þó afar frumstæður í fyrstu og vera má að börn alhæfi á þann hátt að í þessu 

dæmi væru allir loðnir ferfætlingar flokkaðir sem hundar. Samhliða vaxandi skilningi á 

táknmyndum geta börn á þessum aldri leikið ímyndunarleiki á borð við að setja sig í 

hlutverk einhvers annars eða leika það sem þau hafa séð í umhverfi sínu. Algengt dæmi 

um slíkt er þegar ung börn nota skó eða kubb fyrir síma eða elda ímyndaðan mat (Shaffer 

2001:229).  
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Þrátt fyrir þetta einblíndi Piaget fremur á þann skilning sem börn skorti á þessum aldri. 

Samkvæmt Piaget eiga börn á aldrinum fjögurra til sjö ára erfitt með að ímynda sér að 

hlutir geti verið annað en þeir líta út fyrir að vera. Flestir kannast við tilraunina með sama 

magn vatns í ólíkum ílátum. Flest börn á þessum aldri eiga erfitt með að skilja að magnið 

sé jafn mikið í háu og grönnu íláti en grunnu og breiðu, jafnvel þó þau horfi á 

rannsakandann hella vökvanum á milli ílátanna. Að sögn Piaget skortir börn á þessum 

aldri hæfni til að einbeita sér að fleiri en einu atriði í einu og í þessu tilviki er það of 

flókin aðgerð að taka tillit til vökvamagns, hæðar og breiddar og því velja þau einn 

þessara þátta til að einblína á (Shaffer 2001:234-235). Það gefur því auga leið að flókið 

myndmál getur vafist fyrir börnum á leikskólaaldri þar sem dreki sem spýtir brauði er 

bara dreki og getur ekki með nokkru móti staðið fyrir brauðrist. 

.  

 

Ljóðagerð með börnum 
 

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).   

Ung börn þurfa kveikju að umfjöllunarefni. Það getur verið vandasamt að stíga 

fyrstu skrefin sem kennari í ljóðagerð og er þá aðalvandinn fólginn í því að finna 

hentugar kveikjur. Það getur hjálpað kennaranum að útbúa sjálfur hugmyndabanka áður 

en ferlið hefst. Hugmyndirnar eru óþrjótandi og yfirleitt geta börn komið með hugmyndir 

í tengslum við þá umræðuflokka sem kennarinn setur fram, til dæmis út frá eigin reynslu- 

eða áhugasviði. Þá geta börn til dæmis skrifað um leiki sem þau leika eða atburði sem 

þau upplifa (Mehlum 1982:102). Algengt er að kennarar spyrji sig að því hvernig efla 

megi börn í ljóðaskrifum og hversu langt sé hægt að ganga í þeim efnum. Við því er 

ekkert einfalt svar þar sem mismunandi aðferðir henta ólíkum barnahópum. Einnig er 
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algengt að nemendur skapi ljóð án þess að kennarinn hafi raunverulegar skýringar á tilurð 

þeirra. Þar skiptir andinn í hópnum mestu máli; hversu góð tækifæri börnin fá til að skapa 

að eigin vild og hvernig stutt er við hugmyndir þeirra (Hull 1988: 2-6). 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).  

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). 

Þrátt fyrir að ung börn hafi unun af rímuðum textum og bundnu máli er þeim þó 

tamara að yrkja í óbundnu máli (Wilson 1994:11). Ljóð í frjálsu formi eru án ríms eða 

sérstaks mynsturs sem hægt er að fella undir ákveðinn bragarhátt. Algengt er að kennarar 

hvetji nemendur sína til að yrkja undir þessu ljóðformi þar sem það forðar börnum frá 

þeim vandræðum að setja hugsanir sínar í rímaðar og formaðar setningar. Góð nálgun er 

að hvetja börn í frjálsum skrifum þar sem það ýtir undir áhuga þeirra og vilja til frekari 

ljóðalærdóms (Cullinan og Galda 1994:149-150). 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). 

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. 
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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.  

 

Ljóðið og kennarinn 
 

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í ljóðaskrifum barna. Börn geta til að mynda átt í 

erfiðleikum með að umbreyta hugmyndum og orðum af hugmyndalista yfir í gróft 

uppkast af ljóði og þar kemur til kasta kennarans. Kennarinn getur aðstoðað börnin til 

dæmis með því að velja frumlegustu hugmyndina af listanum og þannig hrinda af stað 

fyrsta uppkasti af ljóði barnanna. 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). Yfirleitt ná ákveðin ljóð meiri vinsældum en önnur og því er ekki ólíklegt 

að kennarinn lesi viss ljóð oftar fyrir nemendur sína. Því fer oft svo að börn læra ákveðin 

ljóð utanbókar en mikilvægt er að kennarinn krefjist ekki utanbókarlærdóms af 

börnunum. Þá er góð hugmynd að hvetja börnin til að spinna eigin ljóð út frá ljóðinu sem 

er í uppáhaldi en líkt og með utanbókarlærdóminn er æskilegt að kennari fari ekki fram á 

slíkt við börnin, heldur sýni fram á möguleikana með því að spinna sjálfur ljóð út frá 

uppáhalds ljóði. Þannig gefur hann til kynna að börnunum sé velkomið að gera slíkt hið 

sama en krefst þó einskis af þeim eða vegur að frumkvæði þeirra (Cullinan og Galda 

1994:132). Oft er erfitt að spá fyrir um vinsældir ákveðinna ljóða en ljóst er að upplestur 
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kennara og áhugi hefur mikið um það að segja. Því er jákvætt að kennarinn velji ljóð sem 

höfða til hans sjálfs svo áhugi hans virki hvetjandi á nemendur hans (Cullinan og Galda 

1994:133).  

Inngrip af hálfu kennarans hljómar yfirleitt óæskilegt þegar börn og sköpun er 

annars vegar. Hins vegar er það svo í ljóðagerð að jafnvel það að halda sig til hliðar er 

visst inngrip og hvatning. Ljóðaverkefni ungra barna getur í mörgum tilvikum verið 

samstarfsverkefni kennara og barna þar sem börnin nýta hugmyndir kennarans og fara 

eftir leiðbeiningum hans. Þekkt er að börn endurskrifi ljóð sem þau þekkja eða noti 

setningar sem þau heyra í umhverfi sínu. Þannig er því þó einnig farið með fullorðin 

ljóðskáld þar sem hversdagslegar setningar geta orðið tilefni ljóða í frjóum huga (Hull 

1988: 115-118).  

Leiðréttingar af hálfu kennarans eru ekki vel séðar þegar börn semja og skrifa 

ljóð. Séu orð eða línur óljósar getur kennarinn spurt barnið um merkingu þeirra en forðast 

ber að leiðrétta eða stinga upp á breytingum til að mæta eigin væntingum (Koch 

1999:28). 

Mikilvægt er að kennarinn geti kafað undir yfirborðið og fjallað um ljóð á þann 

hátt að börnin skilji hvað hann á við. Hlutverk kennarans er að finna kjarnann sem leynist 

bak við formgerð, bragarhátt eða útlit ljóðanna. Eftir því sem börn fá fleiri tækifæri til að 

túlka ljóð, öðlast þau meiri og betri skilning á þeim. Hér skiptir eigin reynsla barnanna 

mestu, því lítill ávinningur er af því að hlusta einungis á upplestur og útskýringar kennara 

ef engin tækifæri eru til að reyna sjálf, upplifa og túlka (Cullinan og Galda 1994:128). 

 

Reynsla af vettvangi  
 

Í tengslum við ritgerðarskrif og heimildaöflun fóru ritgerðarhöfundar á vettvang til að 

sannreyna aðferðirnar sem fjallað er um hér að ofan. Fyrir valinu urðu tveir leikskólar á 

höfuðborgarsvæðinu, annars vegar leikskólinn Austurborg við Háaleitisbraut og hins 

vegar leikskólinn Garðaborg við Bústaðarveg. Alls tóku 36 börn á aldrinum fimm til sjö 

ára þátt, þar af 33 sex ára, tvö fimm ára og eitt sjö ára.  
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Í upphafi tímabils heimsóttu ritgerðarhöfundar leikskólana og funduðu með börnunum. 

Þar var rætt um ljóð og nokkur ljóð lesin úr bók Þórarins Eldjárns, Gælur, fælur og 

þvælur. Í næstu heimsóknum á eftir var hafist handa við að setja saman ljóð í litlum 

hópum og var nálgunin af ýmsu tagi þó að upphaf stundanna væri ávallt svipað. Ýmist 

komu börnin sjálf með hugmyndir að efni ljóða en ritgerðarhöfundar lögðu fram tillögur 

ef engar hugmyndir komu úr barnahópnum.  

Í upphafi hverrar stundar var byrjað að ræða um viðfangsefnið og útbúa vef með 

öllum hugmyndum sem fram komu. Þessi þáttur gekk vel í öllum heimsóknum, börnin 

voru hugmyndarík og áhugasöm um ferlið og ekki stóð á skemmtilegum hugmyndum. 

Eftir að vefurinn var tilbúinn var hafist handa við að velja úr honum skemmtilegustu 

hugmyndirnar að mati barnanna og setja þær saman í ljóð. Í nokkrum tilfellum fæddust 

nýjar hugmyndir þegar hópurinn var að setja saman hugmyndir af vefnum og þær féllu 

yfirleitt í góðan farveg. Í fyrstu stundunum var leiðsögn af hálfu fullorðinna æskileg þar 

sem höfundar leiddu börnin áfram með því að spyrja nánar út í ýmsa þætti og ná þannig 

fram ríkara myndmáli. Eftir því sem á leið tímabilið, urðu börnin öruggari og voru flest 

farin að hlaupa til rigerðarhöfunda þegar þeir mættu á vettvang. Auk þess sýndu börnin 

frumkvæði að myndmáli og hlutverk stjórnenda breyttist því úr því að vera leiðandi yfir í 

að vera styrkjandi. Þetta var heilmikill sigur og skemmtileg uppgötvun, því bersýnilega 

lærðu börnin heilmikið í ferlinu. Samhliða greinargerð þessari var gerð bók sem 

inniheldur öll ljóð barnanna, sem og skemmtilegan fróðleik fyrir foreldra og 

leikskólastarfsfólk.  

Í leikskólanum Austurborg fjölluðu börnin um hlutverk mæðra og feðra og þar 

mátti greina sterkar staðalímyndir á borð við að mæður þrifu heimilið og gættu barnanna 

en feðurnir ynnu úti og gerðu við hluti þegar þess þyrfti. Úr varð að undirritaðar lögðu 

sama umfjöllunarefni fyrir börn í Garðaborg og þar kom þessi munur einnig fram. Til að 

láta enn frekar reyna á þennan mun var tekin sú ákvörðun að leggja það verkefni fyrir hóp 

drengja í báðum leikskólum að búa til ljóð um stúlkur og einnig gerði stúlknahópur í 

báðum leikskólum ljóð um drengi. Þar kom fram að drengirnir væru kraftmeiri að flestu 

leyti, væru ódælir á leikskólaaldri en yrðu síðar að reiðum unglingum, stríddu stelpum og 

hefðu gaman af fótbolta. Í ljóðunum um stúlkur kom fram að þær vildu klæðast bleiku, 

væru stilltar og prúðar, lékju sér gjarnan með Barbie-dúkkur og að þær væru sætar. 
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Ljóðin má sjá hér aftast í viðauka. Auk þess birtast þau í sérstakri ljóðabók sem unnin var 

í tengslum við verkefnið.  

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).  

Þegar börn hafa náð valdi á því að flokka sig sem stúlkur eða drengi og byrja að 

átta sig á staðalímyndum kynjanna, sækja þau að öllu jöfnu meira í leikfélaga af sama 

kyni og líta hitt kynið neikvæðari augum (Shaffer 2002:468). Þessi þáttur er helst 

sýnilegur í ljóðinu Strákar (sjá viðauka) eftir stúlkur í leikskólanum Austurborg þar sem 

þær tala um að drengir séu að öllu jöfnu ódælir og verði einnig erfiðir í umgengni á 

unglingsárum. Töluverð umræða skapaðist einnig hjá börnum í Garðaborg en stúlkuhópur 

þar nefndi að drengir vildu ekki leika við stúlkur og að þeir vildu fá að frið fyrir stúlkum í 

leiktímanum. Þessi fullyrðing komst þó ekki á blað þar sem stúlkurnar endurskoðuðu ljóð 

sitt og ákváðu að draga orð sín til baka. Sömuleiðis ræddu drengir í báðum leikskólum 

um það á neikvæðan hátt að stúlkur lékju sér með brúður og klæddust bleiku. Hins vegar 

má segja að hið jákvæða hafi orðið ofan á, líkt og að stúlkur séu hlýðnar og sætar. 

Í ljóðunum Bannað og Furðukisan (sjá aftast í viðauka) kemur fram ótti barnanna 

við að hljóta skammir. Þá er refsingin greinilega þungbærari en verknaðurinn og í raun 

einu rök barnanna fyrir því hvers vegna óæskilegt sé að brjóta af sér. Því má velta fyrir 

sér hvort glæpur sé réttlætanlegur í augum barnanna ef öruggt er að það komist ekki upp 

um hann. 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 
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skiptir afleiðing athafnarinnar máli; ekki hvort hún sé rétt eða röng í sjálfu sér heldur 

hvort refsing fylgi henni eður ei (Shaffer 2001:218).  

 

Að lokum 
 

Í ljóðlist er hægt að ná ýmsu fram og ef vel er að ljóðastundum staðið fá börn tækifæri til 

að tjá tilfinningar sínar og skapa eigin ljóð. Í listinni að yrkja er komið inn á ýmsa 

mikilvæga þætti í leikskólastarfinu, líkt og tjáningu, sköpun og málörvun. Það gefur því 

auga leið að ljóðavinna á fullt erindi til leikskólabarna.  

 Þessi vinna hefur verið bæði gefandi og skemmtileg og óhætt er að segja að 

undirritaðar hafi orðið margs vísari í ferlinu. Það er til dæmis mikilvægt að fylgja 

hugmyndum barnanna og gefa þeim næg tækifæri til að tjá skoðanir sínar og viðhorf. 

Hins vegar er ekki síður mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvenær áhugi er ekki til 

staðar og börnin orðin þreytt. Ljóðavinna með þreyttum og áhugalausum börnum getur 

orðið til þess að börn upplifi stundirnar á neikvæðan hátt og áhugi þeirra dvíni í kjölfarið.  

 Það er von okkar að leikskólakennarar gefi þessu gleymda listformi gaum í 

leikskólastarfinu og gaman væri ef skýrsla þessi og ljóðabókin sem henni fylgir yrði þess 

valdandi að áhugi kviknaði við lesturinn. 
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Viðauki – ljóð um hlutverk kynjanna 

 

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) 
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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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Boð og bönn 

 

 

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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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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Ágrip 
 

Í ljós hefur komið að börn velja að öllu jöfnu hefðbundin ljóð með sterku rími og 

hrynjandi. Einnig sýna rannsóknir fram á að börn kjósa helst stutt og hnitmiðuð ljóð sem 

gott er að tengja við nútímann. Þrátt fyrir þessa uppgötvun er börnum að öllu jöfnu 

tamara að yrkja án ríms og án sérstakra formerkja. Kennarinn gegnir veigamiklu 

hlutverki í ljóðaskrifum barna þar sem áhugi hans og virkni getur stuðlað að auknum 

áhuga í barnahópnum. Einnig er það í verkahring kennarans að hvetja ung ljóðskáld til 

dáða og kveikja hjá þeim löngun til að semja eigin ljóð.  

 En hvað eru ljóð? Ljóð færa hljóð og tilfinningar í orð og koma slíku skikki á þau 

að bæði skáldið og lesandinn fái nýja sýn á lífið. Helstu einkenni ljóðformsins er að öllu 

jöfnu fremur knöpp, afmörkuð heild, oft með einkennum bundins máls, svosem ríms þó 

það sé ekki algilt. Texti ljóðanna einkennist af sérstökum hugblæ og tilfinningum sem 

settar eru upp á myndrænan hátt með lýsandi orðum. 

 

  



 3 

Inngangur .......................................................................................................................... 4 

Hvað eru ljóð? ................................................................................................................... 5 

Hvers konar ljóð velja börn ?.......................................................................................... 6 
Ljóðaval íslenskra barna ................................................................................................. 7 
Hlustun............................................................................................................................ 9 
Hugmyndir og viðhorf ungra barna til ljóðlistar........................................................... 10 

Að kynna ljóð fyrir börnum........................................................................................... 11 

Ljóðagerð með börnum................................................................................................. 13 
Ljóðið og kennarinn...................................................................................................... 15 
Reynsla af vettvangi...................................................................................................... 16 

Að lokum.......................................................................................................................... 19 

Heimildir.......................................................................................................................... 20 

Viðauki – ljóð um hlutverk kynjanna ........................................................................... 21 

Mömmur ....................................................................................................................... 21 
Pabbar ........................................................................................................................... 22 
Mömmur II.................................................................................................................... 23 
Pabbar II........................................................................................................................ 24 
Stelpur ........................................................................................................................... 25 
Strákar ........................................................................................................................... 26 
Stelpur II ....................................................................................................................... 27 
Strákar II ....................................................................................................................... 28 

Boð og bönn ..................................................................................................................... 29 

Furðukisan..................................................................................................................... 29 
Bannað .......................................................................................................................... 30 

 



 4 

Inngangur 
 

Strax á fyrsta æviskeiði kynnast börn rími og hrynjandi í gegn um ýmsar barnavísur og 

smábarnaleiki, sem margir hverjir byggja á rími. Á þessu fyrsta æviskeiði má því segja að 

börn fái sín fyrstu kynni af ljóðlistinni. Þessi fyrstu kynni verða til þess að börn nota 

sjálfsprottinn söng í leik og gera eigin tilraunir með texta og form (Cullinan og Galda 

1994: 131). Hrynjandi og taktur verður flestum börnum eðlislægur allt frá fyrstu tíð þar 

sem víða í umhverfi okkar má finna taktfasta hrynjandi ef vel er að gáð. Þar má nefna 

hjartslátt móður sem barn heyrir á meðan það dafnar í móðurkviði, nið sjávaröldunnar, 

hrynjandi í talmáli, taktfast fótatak mannanna og svo framvegis (Cullinan og Galda 

1994:136). 

Oft heyrist því fleygt að ljóðlistin eigi undir högg að sækja þar sem ljóðabækur 

seljast að öllu jöfnu í litlu upplagi úr bókabúðum borgarinnar en andstætt því sem margir 

halda á ljóðið vaxandi vinsældum að fagna um þessar mundir. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að á ári hverju velji börn ljóðabækur sem uppáhalds bækur. Það er einkar ánægjulegt nú 

þar sem úrval barnabóka er gífurlega mikið og fjölbreytt, allt frá sögubókum til 

litskrúðugra myndabóka (Cullinan og Galda 1994:132). Þess má einnig geta að fyrsta 

íslenska barnabókin var einmitt ljóðabók þó að áður hefðu ýmsir ort fyrir börn án þess að 

það kæmi nokkurs staðar fram á prenti (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:204).  

Í eftirfarandi greinargerð er fjallað um hlutverk kennara í ljóðagerð barna, hvað 

beri að varast og hvers konar vinnubrögð séu æskileg. Auk greinargerðarinnar var unnin 

ljóðabók með leikskólabörnum á aldrinum fimm til sjö ára í leikskólunum Austurborg og 

Garðaborg. Leitast var við að svara því hvort ljóðagerð með svo ungum börnum væri 

möguleg með því að heimsækja sama barnahópinn í báðum leikskólum yfir þriggja 

mánaða tímabil, að öllu jöfnu einu sinni til tvisvar sinnum í viku og framkvæma léttar 

samverustundir með umræðum og ljóðaskrifum. 

 Reynslan sýndi að börnin voru almennt afar áhugasöm um ljóðagerðarferlið og 

flykktust að ritgerðarhöfundum í hverri heimsókn. Afraksturinn er skemmtileg ljóðabók, 

full af einlægum og tærum barnaljóðum af ýmsu tagi. Bókin inniheldur 32 ljóð og mun 

verða gefin út hjá Bókaútgáfunni Hólum í vor. Handrit að bókinni fylgir greinargerðinni. 
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Hvað eru ljóð? 
 

Ljóð færa hljóð og tilfinningar í orð og koma slíku skikki á þau að bæði skáldið og 

lesandinn fái nýja sýn á lífið (Graves 1992:3). Ljóð geta verið afar sjónræn og þau höfða 

gjarnan til heyrnar- og lyktarskyns eða til tilfinninga og kennda af hugrænum toga 

(Njörður P. Njarðvík 1982:91). Helstu einkenni ljóðformsins er að öllu jöfnu fremur 

knöpp, afmörkuð heild, oft með einkennum bundins máls, svosem ríms þó það sé ekki 

algilt. Texti ljóðanna einkennist af sérstökum hugblæ og tilfinningum sem settar eru upp 

á myndrænan hátt með lýsandi orðum (Njörður P. Njarðvík 1982:89).  

Í ljóðum birtist sýn skáldsins á sannleika lífsins, þar sem fjallað er um 

hversdagslega atburði sem lesendur geta fundið sig í. Í ljóðum eru orð sterkra merkinga 

fléttuð inn í hljómfagran texta, ýmist með eða án hrynjandi. Það er mun einfaldara að 

útskýra hvað ljóð gerir heldur en nákvæmlega hvað það er; í stuttu máli sagt forðast 

ljóðlistin nákvæmar skilgreiningar. Ljóð geta lýst viðkvæmum tilfinningum  sem 

lesendur gerðu sér ekki grein fyrir fyrr en við lestur ljóðanna en einnig geta þau verið 

uppfull af skopskyni og vakið upp hlátur (Cullinan og Galda 1994:127). Flest ljóð lýsa 

atburðum, persónueinkennum, tilfinningum eða tjáningu af einhverju tagi og oft má finna 

tvöföld skilaboð og duldar merkingar í myndmáli ljóðanna. Það eru þó ekki öll ljóð sem 

hafa dulda merkingu eða tvöföld skilaboð þó að mörg hver hafi einhvers konar skilaboð 

að geyma. Ekki er talið ráðlegt að leggja of mikla áherslu á að börn leiti að hinni duldu 

merkingu í ljóðinu þar sem það getur valdið áhugaleysi og þreytu í barnahópnum. 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að tvöföld skilaboð og duldar merkingar eru mjög flókin 

fyrirbæri í huga ungra barna og því getur dregið úr ánægju þeirra að takast á við 

viðfangsefni sem er ofar vistmunaþroska þeirra og skilningi (Cullinan og Galda 

1994:138). 

Í ljóðum er gjarnan notað myndmál, myndlíkingar, samlíkingar og 

persónugerving sem gerir knappan texta ljóðanna frábrugðinn formi smásagna og prósa. 

Samlíkingar fela í sér samtengingar á borð við eins og eða líkt og á meðan myndlíkingum 

er beitt á þann hátt að viss hlutur táknar annan, til dæmis blístrandi ketill sem breytist í 

ýlfrandi hund. Persónugervingar vísa til þess að hlutir taki á sig mannlegar myndir eða 
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hegðan; líkt og að himinninn fagni nýjum degi. Algengt er að ljóðskáld gefi dýrum og 

plöntum mannlega eiginleika (Cullinan og Galda 1994:138-139).  

Ljóðskáld leitast við að gera atburði ljóslifandi á pappír með ríku myndmáli og 

orðskrúði. Í huga ljóðskálda er hugmyndin ein og sér ekki nægileg- það hvernig henni er 

komið til skila á pappír skiptir höfuðmáli. Skilningur barna á myndrænum ljóðum veltur 

mest megnis á fyrri reynslu þeirra og upplifunum (Cullinan 1994:139). Það gildir þó ekki 

einungis um börn því túlkun alls fólks á ljóðum veltur að miklu leyti á upplifun þess og 

fyrri reynslu. Fyrir einum aðila getur til dæmis orðið vatn staðið fyrir eitthvað svalandi og 

hressandi á meðan sá sem lent hefur í bráðum lífsháska túlkar orðið vatn sem eitthvað 

hræðilegt og jafnvel ógnvekjandi (Cullinan og Galda 1994:141). 

Ljóð eru til í ýmsum útgáfum og formum, þau eru mismunandi að lögun, 

innihaldi, efnistökum og lengd svo dæmi séu tekin. Ljóðmálið getur verið ýmist mikið 

eða lítið og umfjöllunarefnið margskonar (Cullinan og Galda 1994:142).  

Það er þó vandasamt að skilgreina ljóð í sjálfu sér og mörgum skáldum mislíka þessar 

skilgreiningar. Það er skoðun margra að ljóð skuli ekki setja í ákveðna flokka þar sem 

þau eru huglæg og oft tengd tilfinningum þess er skrifar. Ljóð eru að öllu jöfnu 

sjálfsprottin andstætt lengri textum sem vísa í heimildir og byggja oft á fræðilegum 

grundvelli. Ljóð eru hugsmíð skáldsins, óháð ytri lögmálum (Hull 1988:243). 

 

Hvers konar ljóð velja börn ? 
 

Börn sækja gjarnan í ljóð sem innihalda sterka hrynjandi og mikið rím. Stutt og 

hnitmiðuð ljóð höfða einnig betur til þeirra heldur en lengri og flóknari ljóð. Viðbrögð 

barna við ljóðum velta þó mikið  á því hvernig þau eru lögð fram og kynnt í upphafi. Séu 

fyrstu kynni á jákvæðum nótum, benda líkur til þess að áhugi og skilningur barna á 

ljóðum verði bæði meiri og ánægjulegri (Cullinan og Galda 1994:130-131). Ýmsir 

rannsakendur (sjá Cullinan og Galda 1994:130-132) hafa skoðað hvar áhugi barnanna 

liggur og jafnframt hvers konar ljóð kennararar velji helst að lesa fyrir unga nemendur. Í 

þessum  rannsóknum hefur meðal annars komið fram að börn kjósa helst stutt og 

nútímaleg ljóð 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 
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rannsóknunum hefur einnig komið fram að almennt mislíki börnum flókið myndmál og 

myndlíkingar sem virðast ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum. Dæmi um ljóð sem féllu 

í grýttan jarðveg var hið knappa ljóðform japönsku Haikunnar. Vinsælustu ljóðin höfðu, 

auk ríms og hrynjandi, að geyma hnyttni og fjölluðu í mörgum tilvikum um kunnugleg 

atvik eða dýr. Hins vegar hefur einnig komið fram í rannsóknum að kennarinn gegni 

lykilhlutverki þegar kynna á ljóð fyrir börnum. Jákvætt og hvetjandi viðmót kennarans 

verður frekar til þess að börn sýni ólíkum ljóðum áhuga og verði móttækilegri fyrir 

ólíkum formgerðum (Cullinan og Galda 1994:132).  

Þó að rím sé ekki nauðsynlegt í kveðskap hefur það ávallt verið vinsælt hjá 

börnum. Að öllu jöfnu njóta börn þess að hlusta á upplestur með rími, auk þess sem 

rímaður og taktfastur texti festist betur í minni. Hins vegar hefur rím ekki alltaf átt upp á 

pallborðið hjá þeim fullorðnu, sérstaklega ekki nú til dags þar sem óhefðbundin ljóð hafa 

skotið rótum (Cullinan og Galda 1994:134).  

Endurtekningar veita börnum öryggi og geta oft lagt aukna áherslu á ákveðna 

þætti ljóðsins. Ýmist eru það orð, atkvæði eða heilar línur sem endurteknar eru til að 

skapa ákveðinn hugblæ í ljóðinu. Einnig geta endurtekningar verið uppspretta kímni 

(Cullinan og Galda 1994: 134).  

 

Ljóðaval íslenskra barna 
 

Á hverju ári er haldin upplestrarkeppni meðal grunnskólanemenda sem gengur undir 

nafninu Stóra upplestrarkeppnin. Hún hefst ár hvert á degi íslenskrar tungu, sextánda 

nóvember en henni lýkur hverju sinni með upplestrarhátíðum í mars þegar valdir eru þrír 

bestu upplesarar í hverju héraði, byggðarlagi eða í umdæmi hverrar skólaskrifstofu. Á 

hverju ári velur undirbúningsnefnd skáld keppninnar og er lesið úr verkum þeirra um allt 

land. Um er að ræða bæði óbundið mál og bundið og kennt hefur ýmissa grasa í vali á 

ljóðum (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:105-106). Markmið keppninnar er að vekja 

áhuga nemenda á framsögn og skáldskap svo dæmi séu tekin.  

Þeir textar sem nemendur lesa upp á lokahátiðum eru þrenns konar. Í fyrsta lagi er 

um að ræða ljóð sem valið er af undirbúningsnefnd en þar gefst nemendum kostur á að 
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velja eitt ljóð úr sex til átta ljóðum. Þessi ljóð eru ýmist í bundnu eða óbundnu máli. Í 

öðru lagi velur undirbúningsnefnd hluta úr skáldsögu sem nemendur lesa upp og í þriðja 

lagi er ljóð að eigin vali (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:107). 

Á lokahátið í Hafnarborg vorið 2004 nefndi forseti Íslands í ræðu sinni að 

áhugavert gæti verið að skoða hvers konar ljóð verða helst fyrir vali hjá 

grunnskólanemendum. Til dæmis hvaða höfundar yrðu oftast fyrir valinu, og hvort ljóðin 

væru oftar í óbundnu eða bundnu máli. Að þessu sögðu hvatti forseti til rannsóknar á 

þessum spurningum og nokkrum í líkingu við þær. Sama vor var því hafist handa við að 

leita svara við spurningum á borð við hvaða höfundar væru vinsælastir, hvort hefðbundin 

ljóð eða óhefðbundin ljóð yrðu oftar fyrir valinu, hvort einhver ljóð séu vinsælli en önnur 

og hvers vegna nemendur völdu tiltekin ljóð (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:109). 

Í framkvæmdahluta rannsóknarinnar var haft samband við tengiliði keppninnar í 

rúmlega þrjátíu skólum viðsvegar um landið og þeir beðnir um að leggja könnun fyrir þá 

nemendur sem sigruðu í hverri bekkjardeild. Í könnuninni var meðal annars spurt um kyn 

keppenda, hvaða ljóð þeir hefðu lesið upp í keppninni og hver hefði valið ljóðin 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:110). 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að bundin ljóð verði fremur fyrir vali 

keppenda heldur en þau óbundnu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun sem gerð 

var á ljóðavali bandaríska barna. Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar bentu að auki til 

þess að nemendur velji ljóðin sín sjálfir og þar verði hlutfallslega oftast fyrir valinu 

höfundarnir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, Tómas Guðmundsson og Þórarinn Eldjárn. 

Athyglisvert er að öll þessi skáld yrkja eftir hefðbundnu ljóðformi og því má túlka sem 

svo að nemendur kjósi fremur að flytja bundin ljóð en óbundin. Rök þessu til stuðnings 

eru að Þórarinn Eldjárn yrkir einnig ljóð í óhefðbundnu formi en þau urðu ekki fyrir 

valinu í keppni þessari (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:115,117). 

Séu þessar niðurstöður bornar saman við rannsóknarniðurstöður áðurnefndra 

bandarískra rannsókna má setja fram þá tilgátu að bundin ljóð höfði einnig fremur til 

íslenskra barna en hin óbundnu (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:109, 127). 

Þegar nemendur voru spurðir hvers vegna þeir hefðu valið tiltekið ljóð, voru rökin 

þeirra almennt þau sömu og í svörum flestra komu fram lýsingarorð á borð við fallegt, 

skemmtilegt, flott, gott og fleiri í sama dúr. Þessi rök koma að nokkru leyti heim og 
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saman við bandarískar rannsóknir á ljóðavali nemenda, en þar hafa einkum verið nefndir 

þættir eins og að ljóðin séu skemmtileg, auðskiljanleg, segi sögu, búi yfir hrynjandi og 

séu ort í núinu (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:121).  

Óræð, huglæg, óhefðbundin ljóð höfða ekki til bandarískra barna og niðurstöður 

þessarar könnunar benda til þess að íslenskir nemendur séu á sama máli því óhefðbundin 

ljóð hafa ekki átt upp á pallborðið í ljóðavali barna fyrir lokahátíðina (Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir 2006:121). Ljóst er að flest börn velja að flytja ljóð sem höfða til 

tilfinninga þeirra. Það má sjá út frá rökum nemendanna á borð við lýsingarorðin  flott, 

skemmtilegt, sniðugt og sorglegt. Aðeins örlítill hluti úr nemendahópnum sagðist hafa 

valið tiltekið ljóð vegna þess að það væri gott að túlka það, hentaði þeim vel á einhvern 

hátt eða væri auðvelt aflestrar (Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:126). 

Engar stærri rannsóknir á ljóðavali og smekk íslenskra barna hafa verið gerðar svo 

vitað sé um. Þessi könnun gefur þó vísbendingar um að nemendur velji fremur ljóð sem 

falla undir hinn hefðbundna kveðskap, með ljóðstöfum og rími heldur en óhefðbundinn 

(Ingibjörg B. Frímannsdóttir 2006:126). 

 

 

Hlustun 
 

Mikilvægt er að þjálfa börn í því að hlusta með opnum huga á lesin ljóð og sögur. Með 

virkri hlustun verða börn þátttakendur í frásögninni og orðin hafa dýpri merkingu fyrir 

þeim en ella. 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 fanga 

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). Við það eitt að 

hlýða á ljóð í lifandi upplestri getur áhugi vaknað hjá börnunum. Hjá þeim gæti jafnvel 

kviknað löngun til að eiga frumkvæðið að því að skrifa og semja eigin ljóð ( Koch 

1999:31).   
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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. 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). 

 

 

 

 Hugmyndir og viðhorf ungra barna til ljóðlistar 
 

Rannsókn þessi var unnin í tveimur sveitaskólum í Iowa fylki og markmið hennar var að 

kanna kennsluverkefni kennara í ljóðavinnu fyrir ung börn. Könnuð voru þrjú atriði: 

1.- Hvaða hugmyndir og viðhorf ung börn hafa til ljóðlistar. 

2.- Hvaða breytingar koma fram hjá börnum frá leikskóla til þriðja ársins í grunnskóla á 

viðhorfi þeirra til ljóðlistar.  

3.- hvaða áhrif fjögurra vikna dagskrá af daglegum ljóðalestri kennara fyrir börnin hefur á 

hugmyndir og viðhorf þeirra til ljóðlistar (Ford 1987:4,10). 

Þrjúhundruð og fjörutíu nemendur voru prófaðir fyrir og eftir vettvangs- 

rannsóknina með spurningalistum. Ljóðadagskráin sem gerð var til athugana á vettvangi 

var fjögurra vikna munnleg ljóðalestrardagskrá. Þeir kennarar sem tóku þátt voru með í 

gerð dagskrárinnar í skólastofum sínum (Ford 1987:10, 12). 

Fyrst var kannað hvernig börn skilgreina ljóð. Leitað var eftir skilgreiningum sem 

sýndu fram á getu til að skilgreina eða lýsa ljóðum. Í ljós kom að þó meirihluti ungra 

barna hafi einhverja hugmynd um ljóð, höfðu sum þeirra takmarkaðan skilning á ljóðum. 

Samkvæmt börnunum var rím helsta einkenni ljóða, en það notuðu þau til að greina milli 
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ljóða og sagna. Börnin þóttu jafn áhugasöm um að yrkja ljóð eins og að vinna eitthvert 

annað námsverkefni svo sem að horfa á kvikmynd eða vinna að verki í handmennt. 

Þegar viðhorf og skilningur barna á mismunandi aldri var skoðaður kom í ljós að 

ljóðaskilningur barna eykst eftir því sem börnin eldast en helsta breytingin á hugmyndum 

þeirra um ljóð virðist verða í öðrum og þriðja bekk. Strax í fyrsta bekk gátu börnin borið 

kennsl á upplesnar sögur auk þess sem þau gátu greint milli upplesinna sagna og rímljóða 

en jafnvel í þriðja bekk gátu fæst börnin borið kennsl á upplesinn órímaðan kveðskap sem 

ljóð. 

Með því að bera saman niðurstöður úr forprófun- og eftirprófun á hugmyndum 

um og viðhorfum til ljóða var mögulegt að átta sig á hvaða breytingar höfðu orðið á 

þessum þáttum hjá börnunum í rannsókninni (Ford 1987:28). Í ljós kom að þátttaka í 

kennsluáætlun fyrir ljóðagerð hafði mest áhrif á færni yngri barna til að skilgreina ljóð og 

bera kennsl á ljóð, bæði rímuð og órímuð, sem og ljóðskáld. Önnur áhrif komu ekki fram 

(Ford 1987:36-37). 

Einn megintilgangur rannsóknarinnar var að útvega kennurum sem vinna með 

ungum börnum upplýsingar sem þeir geta notað til að skipuleggja og fylgja eftir við 

ljóðagerð í grunnskólum. Meðal þeirra tillagna sem höfundur lagði til var að byrja 

ljóðavinnu þegar börnin væru ung meðal annars þar sem rannsóknin benti til að ung börn 

hefji skólagöngu með jákvætt viðhorf til ljóðagerðar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að nauðsynlegt sé að vinna reglulega með ljóð í skólastarfi.  

 

    

Að kynna ljóð fyrir börnum 
 

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) ? 
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Börn kjósa helst ljóð sem þau hafa skilning á en einnig kunna þau að meta ljóð sem eru 

krefjandi og þarfnast útskýringa og umhugsunar. Þar kemur til kasta kennarans að útskýra 

og gefa börnunum færi á að leggja eigin skilning í ljóðin. Fyndin ljóð eru einnig 

ákjósanleg þegar kynna á ljóð fyrir börnum þar sem þau eru líkleg til að gefa þeim 

jákvæða upplifun af fyrstu kynnum ljóða og þar með eru meiri líkur á því að viðhorf 

þeirra til áframhaldandi ljóðagerðar verði jákvætt (Cullinan og Galda 1994:129).  

Þegar kennarinn velur ljóð til að kynna fyrir börnunum er mikilvægt að hann hafi 

í huga hvað það er sem börn aðhyllast helst í ljóðagerð til að þeirra fyrsta reynsla sé bæði 

jákvæð og skemmtileg. Að því sögðu ætti kennarinn því helst að velja fyndin ljóð með 

sterku rími og hrynjandi. Smám saman er svo hægt að víkka ljóðaúrvalið með því að bæta 

inn annars konar ljóðum og hvetja börnin til að gera tilraunir með þau. Flest börn hafa 

unun af því að gera tilraunir með ljóð og ritmál, fái þau tækifæri til slíks. Tilraunir af 

þessu tagi gefa börnum færi á að skilja og njóta ólíkra formgerða ljóða (Cullinan og 

Galda 1994:132).  

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). Þetta samræmist kenningu Piagets um vitsmunaþroskann. Piaget sagði meðal 

annars að jafnvel níu ára börn ættu erfitt með að skilja hluti sem ekki ættu sér eiginlega 

stoð í raunveruleikanum (Shaffer 2001:217). Að sama skapi hélt Piaget því fram að átta 

ára börn gætu ekki séð fyrir sér leirklump sem kúlu eftir að lögun hans hefði verið breytt 

(Shaffer 2001:220). Það eru því augljóslega þessar flóknari og æðri hugsanir sem flækjast 

fyrir ungum börnum. Piaget skipti þroska barna í stig eftir aldri og hélt því fram að þroski 

allra barna færi eftir þessum stigum í réttri röð. Piaget sagði að á aldrinum tveggja til sjö 

ára væru börn smám saman að átta sig á að einn hlutur geti staðið fyrir eitthvað annað, 

líkt og að orðið hundur vísi til ferfætlings með loðinn feld. Þessi skilningur barnanna á 

táknum er þó afar frumstæður í fyrstu og vera má að börn alhæfi á þann hátt að í þessu 

dæmi væru allir loðnir ferfætlingar flokkaðir sem hundar. Samhliða vaxandi skilningi á 

táknmyndum geta börn á þessum aldri leikið ímyndunarleiki á borð við að setja sig í 

hlutverk einhvers annars eða leika það sem þau hafa séð í umhverfi sínu. Algengt dæmi 

um slíkt er þegar ung börn nota skó eða kubb fyrir síma eða elda ímyndaðan mat (Shaffer 

2001:229).  
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Þrátt fyrir þetta einblíndi Piaget fremur á þann skilning sem börn skorti á þessum aldri. 

Samkvæmt Piaget eiga börn á aldrinum fjögurra til sjö ára erfitt með að ímynda sér að 

hlutir geti verið annað en þeir líta út fyrir að vera. Flestir kannast við tilraunina með sama 

magn vatns í ólíkum ílátum. Flest börn á þessum aldri eiga erfitt með að skilja að magnið 

sé jafn mikið í háu og grönnu íláti en grunnu og breiðu, jafnvel þó þau horfi á 

rannsakandann hella vökvanum á milli ílátanna. Að sögn Piaget skortir börn á þessum 

aldri hæfni til að einbeita sér að fleiri en einu atriði í einu og í þessu tilviki er það of 

flókin aðgerð að taka tillit til vökvamagns, hæðar og breiddar og því velja þau einn 

þessara þátta til að einblína á (Shaffer 2001:234-235). Það gefur því auga leið að flókið 

myndmál getur vafist fyrir börnum á leikskólaaldri þar sem dreki sem spýtir brauði er 

bara dreki og getur ekki með nokkru móti staðið fyrir brauðrist. 

.  

 

Ljóðagerð með börnum 
 

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).   

Ung börn þurfa kveikju að umfjöllunarefni. Það getur verið vandasamt að stíga 

fyrstu skrefin sem kennari í ljóðagerð og er þá aðalvandinn fólginn í því að finna 

hentugar kveikjur. Það getur hjálpað kennaranum að útbúa sjálfur hugmyndabanka áður 

en ferlið hefst. Hugmyndirnar eru óþrjótandi og yfirleitt geta börn komið með hugmyndir 

í tengslum við þá umræðuflokka sem kennarinn setur fram, til dæmis út frá eigin reynslu- 

eða áhugasviði. Þá geta börn til dæmis skrifað um leiki sem þau leika eða atburði sem 

þau upplifa (Mehlum 1982:102). Algengt er að kennarar spyrji sig að því hvernig efla 

megi börn í ljóðaskrifum og hversu langt sé hægt að ganga í þeim efnum. Við því er 

ekkert einfalt svar þar sem mismunandi aðferðir henta ólíkum barnahópum. Einnig er 
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algengt að nemendur skapi ljóð án þess að kennarinn hafi raunverulegar skýringar á tilurð 

þeirra. Þar skiptir andinn í hópnum mestu máli; hversu góð tækifæri börnin fá til að skapa 

að eigin vild og hvernig stutt er við hugmyndir þeirra (Hull 1988: 2-6). 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).  

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). 

Þrátt fyrir að ung börn hafi unun af rímuðum textum og bundnu máli er þeim þó 

tamara að yrkja í óbundnu máli (Wilson 1994:11). Ljóð í frjálsu formi eru án ríms eða 

sérstaks mynsturs sem hægt er að fella undir ákveðinn bragarhátt. Algengt er að kennarar 

hvetji nemendur sína til að yrkja undir þessu ljóðformi þar sem það forðar börnum frá 

þeim vandræðum að setja hugsanir sínar í rímaðar og formaðar setningar. Góð nálgun er 

að hvetja börn í frjálsum skrifum þar sem það ýtir undir áhuga þeirra og vilja til frekari 

ljóðalærdóms (Cullinan og Galda 1994:149-150). 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). 

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. 
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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.  

 

Ljóðið og kennarinn 
 

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í ljóðaskrifum barna. Börn geta til að mynda átt í 

erfiðleikum með að umbreyta hugmyndum og orðum af hugmyndalista yfir í gróft 

uppkast af ljóði og þar kemur til kasta kennarans. Kennarinn getur aðstoðað börnin til 

dæmis með því að velja frumlegustu hugmyndina af listanum og þannig hrinda af stað 

fyrsta uppkasti af ljóði barnanna. 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). Yfirleitt ná ákveðin ljóð meiri vinsældum en önnur og því er ekki ólíklegt 

að kennarinn lesi viss ljóð oftar fyrir nemendur sína. Því fer oft svo að börn læra ákveðin 

ljóð utanbókar en mikilvægt er að kennarinn krefjist ekki utanbókarlærdóms af 

börnunum. Þá er góð hugmynd að hvetja börnin til að spinna eigin ljóð út frá ljóðinu sem 

er í uppáhaldi en líkt og með utanbókarlærdóminn er æskilegt að kennari fari ekki fram á 

slíkt við börnin, heldur sýni fram á möguleikana með því að spinna sjálfur ljóð út frá 

uppáhalds ljóði. Þannig gefur hann til kynna að börnunum sé velkomið að gera slíkt hið 

sama en krefst þó einskis af þeim eða vegur að frumkvæði þeirra (Cullinan og Galda 

1994:132). Oft er erfitt að spá fyrir um vinsældir ákveðinna ljóða en ljóst er að upplestur 
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kennara og áhugi hefur mikið um það að segja. Því er jákvætt að kennarinn velji ljóð sem 

höfða til hans sjálfs svo áhugi hans virki hvetjandi á nemendur hans (Cullinan og Galda 

1994:133).  

Inngrip af hálfu kennarans hljómar yfirleitt óæskilegt þegar börn og sköpun er 

annars vegar. Hins vegar er það svo í ljóðagerð að jafnvel það að halda sig til hliðar er 

visst inngrip og hvatning. Ljóðaverkefni ungra barna getur í mörgum tilvikum verið 

samstarfsverkefni kennara og barna þar sem börnin nýta hugmyndir kennarans og fara 

eftir leiðbeiningum hans. Þekkt er að börn endurskrifi ljóð sem þau þekkja eða noti 

setningar sem þau heyra í umhverfi sínu. Þannig er því þó einnig farið með fullorðin 

ljóðskáld þar sem hversdagslegar setningar geta orðið tilefni ljóða í frjóum huga (Hull 

1988: 115-118).  

Leiðréttingar af hálfu kennarans eru ekki vel séðar þegar börn semja og skrifa 

ljóð. Séu orð eða línur óljósar getur kennarinn spurt barnið um merkingu þeirra en forðast 

ber að leiðrétta eða stinga upp á breytingum til að mæta eigin væntingum (Koch 

1999:28). 

Mikilvægt er að kennarinn geti kafað undir yfirborðið og fjallað um ljóð á þann 

hátt að börnin skilji hvað hann á við. Hlutverk kennarans er að finna kjarnann sem leynist 

bak við formgerð, bragarhátt eða útlit ljóðanna. Eftir því sem börn fá fleiri tækifæri til að 

túlka ljóð, öðlast þau meiri og betri skilning á þeim. Hér skiptir eigin reynsla barnanna 

mestu, því lítill ávinningur er af því að hlusta einungis á upplestur og útskýringar kennara 

ef engin tækifæri eru til að reyna sjálf, upplifa og túlka (Cullinan og Galda 1994:128). 

 

Reynsla af vettvangi  
 

Í tengslum við ritgerðarskrif og heimildaöflun fóru ritgerðarhöfundar á vettvang til að 

sannreyna aðferðirnar sem fjallað er um hér að ofan. Fyrir valinu urðu tveir leikskólar á 

höfuðborgarsvæðinu, annars vegar leikskólinn Austurborg við Háaleitisbraut og hins 

vegar leikskólinn Garðaborg við Bústaðarveg. Alls tóku 36 börn á aldrinum fimm til sjö 

ára þátt, þar af 33 sex ára, tvö fimm ára og eitt sjö ára.  
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Í upphafi tímabils heimsóttu ritgerðarhöfundar leikskólana og funduðu með börnunum. 

Þar var rætt um ljóð og nokkur ljóð lesin úr bók Þórarins Eldjárns, Gælur, fælur og 

þvælur. Í næstu heimsóknum á eftir var hafist handa við að setja saman ljóð í litlum 

hópum og var nálgunin af ýmsu tagi þó að upphaf stundanna væri ávallt svipað. Ýmist 

komu börnin sjálf með hugmyndir að efni ljóða en ritgerðarhöfundar lögðu fram tillögur 

ef engar hugmyndir komu úr barnahópnum.  

Í upphafi hverrar stundar var byrjað að ræða um viðfangsefnið og útbúa vef með 

öllum hugmyndum sem fram komu. Þessi þáttur gekk vel í öllum heimsóknum, börnin 

voru hugmyndarík og áhugasöm um ferlið og ekki stóð á skemmtilegum hugmyndum. 

Eftir að vefurinn var tilbúinn var hafist handa við að velja úr honum skemmtilegustu 

hugmyndirnar að mati barnanna og setja þær saman í ljóð. Í nokkrum tilfellum fæddust 

nýjar hugmyndir þegar hópurinn var að setja saman hugmyndir af vefnum og þær féllu 

yfirleitt í góðan farveg. Í fyrstu stundunum var leiðsögn af hálfu fullorðinna æskileg þar 

sem höfundar leiddu börnin áfram með því að spyrja nánar út í ýmsa þætti og ná þannig 

fram ríkara myndmáli. Eftir því sem á leið tímabilið, urðu börnin öruggari og voru flest 

farin að hlaupa til rigerðarhöfunda þegar þeir mættu á vettvang. Auk þess sýndu börnin 

frumkvæði að myndmáli og hlutverk stjórnenda breyttist því úr því að vera leiðandi yfir í 

að vera styrkjandi. Þetta var heilmikill sigur og skemmtileg uppgötvun, því bersýnilega 

lærðu börnin heilmikið í ferlinu. Samhliða greinargerð þessari var gerð bók sem 

inniheldur öll ljóð barnanna, sem og skemmtilegan fróðleik fyrir foreldra og 

leikskólastarfsfólk.  

Í leikskólanum Austurborg fjölluðu börnin um hlutverk mæðra og feðra og þar 

mátti greina sterkar staðalímyndir á borð við að mæður þrifu heimilið og gættu barnanna 

en feðurnir ynnu úti og gerðu við hluti þegar þess þyrfti. Úr varð að undirritaðar lögðu 

sama umfjöllunarefni fyrir börn í Garðaborg og þar kom þessi munur einnig fram. Til að 

láta enn frekar reyna á þennan mun var tekin sú ákvörðun að leggja það verkefni fyrir hóp 

drengja í báðum leikskólum að búa til ljóð um stúlkur og einnig gerði stúlknahópur í 

báðum leikskólum ljóð um drengi. Þar kom fram að drengirnir væru kraftmeiri að flestu 

leyti, væru ódælir á leikskólaaldri en yrðu síðar að reiðum unglingum, stríddu stelpum og 

hefðu gaman af fótbolta. Í ljóðunum um stúlkur kom fram að þær vildu klæðast bleiku, 

væru stilltar og prúðar, lékju sér gjarnan með Barbie-dúkkur og að þær væru sætar. 
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Ljóðin má sjá hér aftast í viðauka. Auk þess birtast þau í sérstakri ljóðabók sem unnin var 

í tengslum við verkefnið.  

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).  

Þegar börn hafa náð valdi á því að flokka sig sem stúlkur eða drengi og byrja að 

átta sig á staðalímyndum kynjanna, sækja þau að öllu jöfnu meira í leikfélaga af sama 

kyni og líta hitt kynið neikvæðari augum (Shaffer 2002:468). Þessi þáttur er helst 

sýnilegur í ljóðinu Strákar (sjá viðauka) eftir stúlkur í leikskólanum Austurborg þar sem 

þær tala um að drengir séu að öllu jöfnu ódælir og verði einnig erfiðir í umgengni á 

unglingsárum. Töluverð umræða skapaðist einnig hjá börnum í Garðaborg en stúlkuhópur 

þar nefndi að drengir vildu ekki leika við stúlkur og að þeir vildu fá að frið fyrir stúlkum í 

leiktímanum. Þessi fullyrðing komst þó ekki á blað þar sem stúlkurnar endurskoðuðu ljóð 

sitt og ákváðu að draga orð sín til baka. Sömuleiðis ræddu drengir í báðum leikskólum 

um það á neikvæðan hátt að stúlkur lékju sér með brúður og klæddust bleiku. Hins vegar 

má segja að hið jákvæða hafi orðið ofan á, líkt og að stúlkur séu hlýðnar og sætar. 

Í ljóðunum Bannað og Furðukisan (sjá aftast í viðauka) kemur fram ótti barnanna 

við að hljóta skammir. Þá er refsingin greinilega þungbærari en verknaðurinn og í raun 

einu rök barnanna fyrir því hvers vegna óæskilegt sé að brjóta af sér. Því má velta fyrir 

sér hvort glæpur sé réttlætanlegur í augum barnanna ef öruggt er að það komist ekki upp 

um hann. 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 
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skiptir afleiðing athafnarinnar máli; ekki hvort hún sé rétt eða röng í sjálfu sér heldur 

hvort refsing fylgi henni eður ei (Shaffer 2001:218).  

 

Að lokum 
 

Í ljóðlist er hægt að ná ýmsu fram og ef vel er að ljóðastundum staðið fá börn tækifæri til 

að tjá tilfinningar sínar og skapa eigin ljóð. Í listinni að yrkja er komið inn á ýmsa 

mikilvæga þætti í leikskólastarfinu, líkt og tjáningu, sköpun og málörvun. Það gefur því 

auga leið að ljóðavinna á fullt erindi til leikskólabarna.  

 Þessi vinna hefur verið bæði gefandi og skemmtileg og óhætt er að segja að 

undirritaðar hafi orðið margs vísari í ferlinu. Það er til dæmis mikilvægt að fylgja 

hugmyndum barnanna og gefa þeim næg tækifæri til að tjá skoðanir sínar og viðhorf. 

Hins vegar er ekki síður mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvenær áhugi er ekki til 

staðar og börnin orðin þreytt. Ljóðavinna með þreyttum og áhugalausum börnum getur 

orðið til þess að börn upplifi stundirnar á neikvæðan hátt og áhugi þeirra dvíni í kjölfarið.  

 Það er von okkar að leikskólakennarar gefi þessu gleymda listformi gaum í 

leikskólastarfinu og gaman væri ef skýrsla þessi og ljóðabókin sem henni fylgir yrði þess 

valdandi að áhugi kviknaði við lesturinn. 
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Viðauki – ljóð um hlutverk kynjanna 

 

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) 



 28 

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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Boð og bönn 

 

 

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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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) 

 
 


