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Ágrip 

Ritgerð þessi skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun um ljóð en sú 

umfjöllun er svo tengd við börn og ljóðavinnu með börnum. Skilgreiningar fræðimanna á 

ljóðum eru settar fram. Samkvæmt þeim eiga ljóð að bjóða hlustandanum upp á nýja 

reynslu, gefa ánægju og dýpka tilfinningar. Einnig telja fræðimenn að hægt sé að auka 

tilfinningu fyrir orðum, hrynjandi, rími og örvun orðaforða. Næst verður fjallað um börn 

og áhuga þeirra á ljóðum sem og hvers konar ljóð þau kjósa sér. Niðurstöðurnar sýna að 

börn laðist að kímni í ljóðum ásamt rími og hrynjandi, sem oft á tíðum gefur ljóðum og 

vísum aukið skemmtanagildi. Því næst verður farið yfir ljóðagerð með börum og hlutverk 

kennara í þeim efnum. Ræddir eru möguleikar slíkrar vinnu og reynsla höfunda krufin.   

Í seinni hluta ritgerðarinnar verða grunnþáttum aðalnámskrár gerð skil. Þeir verða síðan 

tengdir við ljóð og ljóðagerð með það fyrir augum að finna leiðir til að vinna að 

markmiðum grunnþáttanna. Að lokum setja höfundar fram hugmyndabanka, þar sem 

hugmyndir um ljóð og ljóðagerð með hverjum grunnþætti fyrir sig eru settar fram. Þetta 

verkefni og hugmyndabankinn ættu að gefa kennurum sýn inn í heim ljóðanna og 

tækifæri til að kynna möguleika þeirra fyrir börnum. 
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Formáli 

Báðar höfum við ávallt haft áhuga á íslenskri tungu. Ljóð áttu þó ekki stóran sess í 

æskuminningum okkar. Kennsluaðferðirnar og þær leiðir sem notaðar voru í grunnskólum 

höfðuðu hvorki til okkar sem persóna né til þeirra sviða þar sem áhugi okkar lá. Í námi 

okkar, í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands, höfum við öðlast nýja sýn á ljóð og 

ljóðagerð, sér í lagi í tengslum við yngstu þegna samfélagsins. Sjáum við nú spennandi og 

örvandi leiðir til að kynna ljóð fyrir börnum á áhugaverðan hátt sem höfðar til áhugasviðs 

þeirra og teljum við að hefja ætti vinnu með ljóð strax á leikskólaárunum.  

Viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur, fyrir veittan 

stuðning í ferlinu við gerð þessa verkefnis. Þakkir fær Guðrún Íris Valsdóttir fyrir 

mikilvægar ábendingar og frábæran stuðning á lokasprettinum. Einnig viljum við þakka 

fjölskyldum okkar fyrir umburðarlyndi og börnunum, Maríu Lind og Styrmi, fyrir þátttöku 

sína í verkefninu þar sem þau gáfu okkur hugmyndir og tækifæri á að kynnast hugarheimi 

þeirra. Síðast en ekki síst viljum við þakka hvorri annarri fyrir gott samstarf, ómældan 

stuðning og enn betri vináttu.   

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 6. maí 2014 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Á síðustu áratugum hafa breytingar átt sér stað í menningarmálum barna. Þegar talað er 

um breytingar er helst átt við viðhorf samfélagsins til barnamenningar. Samfélagið hefur 

smám saman viðurkennt tilvist hennar og tekið þátt í að upphefja gildi og tilgang hennar. 

Má þar nefna Barnamenningarhátíð sem er nú árlegur viðburður í Reykjavík 

(Barnamenningarhátíð, e.d.). 

Dagný Kristjánsdóttir (2005) rifjar upp þá þróun sem setti svip sinn á barnamenninguna 

á áttunda áratug síðustu aldar. Þá hafi menningarmál barna blómstrað hvað mest, þá 

sérstaklega í leikhúsum landsins. Mikill metnaður var lagður í leikrit fyrir börn, svo og 

tónlist, bækur, ljóð og texta (bls. 34). Þar má nefna höfunda á borð við Ólaf Hauk 

Símonarson, sem samdi til að mynda sjónvarpsleikritið Hattur og Fattur (Ólafur Haukur 

Símonarsona, e.d.) og Gretti, söngleik sem hann samdi árið 1980, ásamt Agli Ólafssyni og 

Þórarni Eldjárn (Þjóðleikhúsið, 2011). 

Einn stærsti þáttur barnamenningar okkar eru barnabókmenntir. Undir 

barnabókmenntir flokkast ævintýri og þjóðsögur, þulur og vísur, ljóð, myndabækur o.s.frv. 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18). Barnabókmenntir eru mikilvægar fyrir þroska barna. 

Með þeim má kenna þeim ýmislegt um lífið, örva málþroska og orðaforða, og síðast en 

ekki síst, leiða börn inn í heim bókmenntanna (Margrét Tryggvadóttir, 2005, bls. 101). 

Textar, hvort sem þeir eru í sögum, ljóðum, þulum eða öðru, geta gefið börnum sýn inn í 

heim sem líkist þeirra eigin en einnig inn í heim sem er þeim ókunnur og framandi (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 19).  

Ljóð ná til barna með eiginleikum á borð við rím, takt, endurtekningar og 

myndlíkingar og hjálpa þessir þættir börnum að þróa skilning á tungumálinu, orðaforða og 

læsi. Á þennan hátt geta börn lært að meta ljóð frá unga aldri. Ljóð hjálpa börnum með 

eiginleikum sínum að finna og heyra óvenjulega hluti eða sjá venjulega atburði í 

óvenjulegu ljósi, þau veita þeim nýja sýn á heiminn, leyfa þeim að sjá sjálf sig og aðra í 

nýju ljósi (Zeece, 1998, bls. 101; Perfect, 1999, bls. 728).  

Aðalnámskrá leikskóla 2011 byggir á sex grunnþáttum menntunar. Þessir grunnþættir 

eru sjálfbærni, læsi, sköpun, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og heilbrigði og velferð 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Mikilvægt er að skapa aðstæður í 

leikskólum sem gera börnum kleift að kynnast þeim markmiðum sem búa að baki hverjum 

grunnþætti. Hægt er að fjalla um ýmsa þætti tengda grunnþáttunum s.s. dýraríkið, 

náttúruna, heiminn, lönd, læsi og tilfinningar í gegnum ljóð og með ljóðagerð. Kennarar 

þurfa að horfa til þessara þátta til þess að skipuleggja gott og örvandi námsumhverfi.  

Það kemur í hlut kennara að byggja upp áhuga barna á ljóðum. Ef kennarar vilja ýta 

undir áhuga barna á ljóðum verða þeir að byggja upp ljóðaumhverfi í leikskólunum. 

Ljóðaumhverfi þarf að byggja á reynslu barnanna og áhugasviði svo það verði ánægjulegt 

fyrir börnin sjálf. Ánægjuleg reynsla barna af ljóðum á bernskuárunum hefur áhrif til 

framtíðar.    

Í eftirfarandi köflum verður fjallað um ljóð og ljóðagerð með börnum. Eiginleikar ljóða 

eru margvíslegir og verður þeim gerð skil ásamt vali barna á ljóðum. Reynt verður að sýna 

fram á leiðir til þess að vinna með ljóð og ljóðagerð með leikskólabörnum út frá hverjum 

og einum grunnþætti. Í fylgiskjali kemur að lokum hugmyndabanki höfunda sem kennarar 

geta nýtt sér í starfi með börnum. 
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2 Ljóð 

 

2.1 Hvað er ljóð? 

Skilgreiningar á ljóðum eru margvíslegar. Kiefer, Hepler og Hickman (2007) álíta að ljóð 

séu eins konar tungumál. Tungumál sem sé oft talið mun nákvæmara en önnur. Þetta 

tungumál á að geta veitt hlustandanum1 ánægjulega reynslu og jafnframt gefið honum 

nýja sýn og skynjun á heiminn. Þau bæta við að ljóð ættu ekki að segja til um reynslu 

heldur bjóði hlustandanum að taka þátt í reynslunni. Með því að bjóða hlustandanum 

þátttöku í nýrri reynslu þurfi að skírskota til hugsana og tilfinninga hans. Ljóð geti varpað 

ljósi á og dýpkað daglegar uppákomur, kallað fram myndræna skynjun og tilfinningaleg 

viðbrögð (bls. 409-410). 

Graves (1992) setti fram svipaða skilgreiningu sem fól í sér að ljóð hafi þann tilgang að 

láta hlustandann hugsa og finna (bls. 171). Hann áleit að ljóð væru ekki almennar 

yfirlýsingar um tilfinningar heldur geti ljóð víkkað og eflt reynslu sem hvetji hlustandann 

til tilfinninga (bls. 51). Þannig séu ljóð mikilvæg fyrir ánægju okkar og skynjun (bls. 67). 

Barton og Booth (2004) álykta að með ljóðum sé hægt að þróa með sér tilfinningu fyrir 

tungumálinu. Hlustandinn geti þannig velt fyrir sér  formi ljóða, rími, hrynjandi, notkun 

orða og merkingu þeirra. Þeir bæta þó við að hver einstaklingur geti búið sér til eigin 

merkingu með tilliti til reynslu ( bls. 5 og 37). Otto (2014) tekur í sama streng og áréttar að 

með ljóðum sé hægt að auka við tilfinningu okkar fyrir orðum, hrynjandi, rími og styðji 

þau við örvun orðaforða barna (bls. 226). 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2010) álítur að í ljóðum birtist mismunandi hrynjandi, 

fjölbreytt ljóðform, áhrifamáttur málhljóðanna og hljómfall tungumálsins. Þessir 

                                                     

 

 

 

1 Höfundar kjósa að fjalla um hlustendur í stað lesenda. Börn á leikskólaaldri geta sjaldnast lesið ljóð sjálf 

heldur eru það hinir fullorðnu sem sjá um upplesturinn og börnin hlusta. 
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eiginleikar geta nýst til að ýta undir áherslur og veita uppljómun. Þannig geti hlustandinn 

upplifað margvíslegar tilfinningar, nýja sýn, ólíkar myndir, skynjun og skilning.  

Þessar skilgreiningar sýna að reynsla okkar spilar stórt hlutverk í skilningi okkar á 

ljóðum. Reynsla hvers okkar sem spannar þær tilfinningar sem við höfum upplifað, 

skynjanir sem við höfum fundið, séð, heyrt eða lyktað og myndrænar minningar. Auk þess 

gefa ljóð okkur tækifæri á að kynnast tungumáli okkar betur en fyrst og fremst eiga ljóð 

að veita ánægju. 

Engin þessara skilgreininga áréttar að ljóð séu eingöngu fyrir einhvern einn hóp 

mannkynsins. Þvert á móti telur Graves (1992) að ljóð laði að sér hlustendur á öllum aldri 

og bætir við að allir ættu að geta ort ljóð, börn þar með talin (bls. 2 og 67).  Líkt og 

fullorðnir, hafa börn reynslu af einhverju tagi, ímyndunarafl og mál. Þannig er ekkert því 

til fyrirstöðu að börn geti notið ljóða og ljóðagerða. 

 

2.2 Ljóð og börn 

Ljóð eiga stóran þátt í bernsku flestra. Börn kynnast ljóðum til að mynda í gegnum 

barnasöngva og vísur. Ljóð geta opinberað börnum tungumálið á einstakan máta sem 

kallað getur fram nýja merkingu, tilfinningar og skýra sýn. Þau eru full af tilfinningum og 

merkingarbærum augnablikum sem tala til barnanna á hátt sem aðrir þættir 

barnabókmennta, s.s. þjóðsögur, geta mögulega ekki (Barton og Booth, 2004, bls. 5). 

Meginmunur á ljóðum fyrir börn og ljóðum fyrir fullorðna er efnislegur. Ljóð fyrir 

börn fjalla um efni sem snertir þau og þeirra daglega líf og ættu þau að endurspegla 

raunverulegar tilfinningar úr bernsku. Ljóð sem byggja á fortíðarþrá og kaldhæðni geta 

verið um börn en ekki endilega fyrir börn (Kiefer o.fl. 2007, bls. 410). Sú merking sem börn 

leggja í ljóðin tengist beint þeirri reynslu sem börn hafa öðlast (Cullinan og Galda, 1994, 

bls. 138) og höfðar t.d. kaldhæðni þar af leiðandi ekki til þeirra.   

Ýmislegt getur hamlað því að börn skilji merkingu ljóða. Í ljóðum er setningum til 

dæmis oft raðað upp á annan hátt en í daglegu tali og máli. Munnlegar útskýringar og 

lýsingar hinna fullorðnu gagnast börnum lítið til skilnings. Bein upplifun er það sem gefur 

mest af sér, til að mynda að hlusta á ljóð, lestur ljóða og umræða um ljóð og efni þeirra. 

Skilningur á ljóðum er ferli sem endar aldrei, hann byggir á reynslu barna í víðu samhengi 

og þeirri örvun sem börn verða fyrir hvað ljóðin varða (Cullinan og Galda, 1994, bls. 138).  
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Börn sem eru alin upp í ljóðaumhverfi leita í ljóð sér til skemmtunar. Það er að segja 

ef þau hafa haft tækifæri til þess að umgangast ljóð á heimilum sínum og í skólum 

(Cullinan og Galda, 1994, bls. 128). Að mati höfunda er ljóðaumhverfi staður þar sem 

ljóðum er gert hátt undir höfði. Þau ættu að vera aðgengileg börnum svo börn fái að njóta 

þeirra á mismunandi stöðum og í mismunandi aðstæðum. Börn ættu að fá tækifæri til að 

leika sér með orðin og ljóðin, velta fyrir sér formi þeirra, merkingu og fleiru.  

Ljóð ýta undir leik barna. Hægt er að leika sér með eignleika orða til að mynda hljóð, 

hrynjandi og form með því til dæmis að breyta uppröðun orða og endurtekningu. Í 

leikskóla sem og heima leika börn sér með málið, syngja vers og leika sér jafnvel með 

slagorð úr auglýsingum, gera tilraunir með hrynjandi, rím og myndlíkingar. Með þessu æfa 

þau sig í að leika með tungumálið og hafa stjórn á orðunum. Þau þroskast sem notendur 

tungumálsins og í skilningi sínum á verkan þess (Barton og Booth, 2004, bls. 6).  

Flest ljóð krefjast viðbragða. Börn túlka ljóðin á ákveðinn hátt og deila þeirri túlkun 

með öðrum. Börn geta upplifað djúpar tilfinningar í tengslum við ljóð, s.s. söknuð, 

hræðslu, gleði, eftirvæntingu og sorg (Kiefer o.fl., 2007, bls. 410). Í ljóðinu hér fyrir neðan 

sjáum við hvernig stúlka upplifir sorg og missi og setur það á fallegan hátt fram í einlægu 

ljóði.  

Söknuður 
Þú ert bróðir minn 
samt þekki ég þig ekki. 
Dauðinn, já dauðinn 
aðskildi þig og mig. 

 
 Á næturnar ertu hjá mér 

en aðeins í draumi. 
Á daginn ertu hjá mér 
en aðeins á myndum. 
  
Ég var aðeins ungabarn 
er þú fórst. 
Ég þekki þig ekki 
en samt elska ég þig. 

  
 Ég sakna þín 

Hermann Svanur 
  (Aðalheiður Lilja Hlynsdóttir, 12 ára, 1991 - Ljóðabók barnanna) 
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2.3 Hvernig ljóð velja börn? 

Rannsóknir hafa sýnt að áhugi barna á ljóðum hafi lítið breyst í gegnum tíðina. Þær 

benda til þess að börn séu sjálf færust um að dæma um það hvernig ljóð þau vilja (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010). Cullinan og Galda (1994) telja þó að viðbrögð barna við 

ljóðum og ljóðalist velti á því hvernig ljóðin eru kynnt börnunum. Ef fyrstu kynni barna af 

ljóðum eru ánægjuleg eru meiri líkur á því að börnin þrói með sér ást á ljóðum (bls. 131). 

Þvi má segja að hlutverk kennarans og þekking hans á ljóðum og ljóðagerð skipti mestu 

máli ef skapa á ljóðrænt umhverfi í leikskólum. 

Rannsóknir benda einnig til þess að börn vilji frekar nútímaljóð í stað hefðbundnari 

ljóða. Börn kjósi hvorki hefðbundin ljóð sem byggja á myndlíkingum né ljóð sem eru ofar 

þeirra skilningi (Cullinan og Galda, 1994, bls. 131-132). Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2010) 

tekur undir það og bætir við að börn velji sér síður ljóð sem einkennast af djúpri hugsun 

og íhygli.  

 Ljóð sem njóta hve mestra vinsælda hjá börnum, eru ljóð sem höfða til reynslu þeirra 

og áhugasviðs. Til að mynda ljóð sem fjalla um kunnuglega reynslu þeirra, sem þau geta 

tengt við eigið líf (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010; Cullinan og Galda, 1994, bls. 129 og 

132). Börn sýna bókmenntum, sögum og ævintýrum yfirleitt mikinn áhuga og er því 

tilvalið að kynna börn fyrir frásagnarljóðum. Frásagnarljóð eru byggð eins og saga, með 

persónum, söguþræði og þema, sem er sett fram á ljóðaformi en það getur gert hvaða 

sögu sem er eftirminnilega. Að hlusta á frásagnarljóð hjálpar börnum að þróa með sér 

næmni fyrir töluðu máli (Cullinan og Galda, 1994, bls. 131-132 og 143). 

Áhugasvið barna er vítt en yfirleitt eiga börn flest áhugamál sameiginleg, þá 

sérstaklega þau sem eru á sama leikskóla og mótast þar af sama umhverfinu. Fyrir utan 

bókmenntir og sögur, má nefna dýr, liti, farartæki, furðulega hluti og kímni. Ljóð sem fjalla 

um daglegar athafnir barna, sem geta vakið upp hlátur, er fyrsta ánægjutengda upplifun 

barna af ljóðum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010; Cullinan og Galda, 1994, bls. 129, 

132). „Þeir töfrar orðanna sem verka á ímyndunaraflið eru meira virði en nákvæmni, 

þegar laða á börn að ljóðum, og skilja eftir sig varanleg jákvæð áhrif“ (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2010). 
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Á mó 
Bói fór á berjamó 
botnfyllti sinn gúmmískó.  
 
Settist loks á þúfu þar 
þreyttur bæði og svangur var.  
 
Í öngum sínum át hann því 
allt það sem var skónum í:  
 
Krækiberin köld og römm 
kóki og frönskum gera skömm 
 
og bláberin svo blíð og æt 
sem bráðna í munni hunangssæt 
 
og aðalborin aðalber 
sem ættu að heita fjallasmér 
 
og þessi ljúfu lambaspörð  
svo létt og þurr og sölt og hörð 
   (Þórarinn Eldjárn, 1992 - Heimskringla) 

 

Mörg börn kannast við þá upplifun að hafa farið í berjamó. Þar getur maður orðið 

þreyttur og svangur eftir góða stund. Það að fá sér ber í munn getur verið ljúft, en maður 

verður að passa sig á lambaspörðunum. Í ljóðinu Á mó er um að ræða bæði kímni og 

aðstæður sem flest börn geta samsamað sig við. 

Ásamt nútímaljóðum, frásagnarljóðum og ljóðum byggð á reynslu og áhugasviði 

barna, laðast börn einnig að ljóðum þar sem hljóð orðanna og tungumálsins eru áberandi. 

Þar kemur rím helst við sögu, endurtekningar og hrynjandi (Cullinan og Galda, 1994, bls. 

131-132). 

2.4 Eiginleikar ljóða 

2.4.1 Hrynjandi 

Lítið barn fæðist taktvíst. Það lærir að hlusta eftir hrynjandinni í móðurkviði og að 

bregðast við henni. Hrynjandi er hlutur í daglegri rútínu í lífi og í umhverfi okkar, stöðugur 

púls, reglulegur andardráttur, öldur hafsins, tifið í klukkunni, dægraskipti, árstíðir og 

hjartsláttur. Ljóð fullnægja náttúrulegum viðbrögðum barna við hrynjandi og verður hún 

að einskonar tónlist sem börn bregðast við. Allra yngstu börnin njóta hrynjandinnar og 
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búast við henni í hverju ljóði (Cullinan og Galda, 1994, bls. 136-137; Kiefer ofl., 2007, bls. 

411-412). Hrynjandin gefur börnum ekki eingöngu gleði og ánægju við hlustun ljóða, 

heldur auðveldar börnum að muna þau (Pinnell og Fountas, 2004, bls. 5). 

 

Foli, foli fótalipri 
:,:Foli, foli fótalipri 
flýttu þér nú heim að bæ:,: 
:,:Tra-rí-ra-la-la 
Flýttu þér nú heim að bæ:,: 
 
:,:Heima mun þín heyið bíða 
En hjá mömmu koss ég fæ:,: 
:,:Tra-rí-ra-la-la 
En hjá mömmu koss ég fæ:,: 
   (Hildigunnur Halldórsdóttir) 

 

2.4.2 Rím 

Til viðbótar við hrynjandina í ljóðum bregðast börn einnig við rími þess (Kiefer o.fl., 2007, 

bls. 413).  Rím hjálpar til við að búa til tónlistarlega eiginleika ljóðsins og börn hafa gaman 

af því að leika sér með orðin, til að mynda í formi söngs (Kiefer o.fl., 2007, bls. 413). Eins 

og kom fram hér að framan velja börn sér frekar ljóð sem ríma og þá helst einföld ljóð 

með endarími (Pinnell og Fountas, 2004, bls. 4). Rímið auðveldar börnum að muna ljóðin 

og gerir það að verkum að þau verða skemmtilegri í hlustun og frásögn. Ef börn fá að 

upplifa mismunandi gerðir ríms munu þau sjá hvernig notkun þess getur bætt við og aukið 

merkingu ljóða (Cullinan og Galda, 1994, bls. 134 og 136).  

 

Vont og gott 
Það er svo vont að liggja á köldum klaka 
kalinn í gegn og skjálfa allur og braka. 
Hugsa bara þetta: - Svaka svaka 
svakalega er vont að liggja á klaka.  
 
Það er svo gott að liggja í mjúkum mosa 
mæna umm í himininn og brosa.  
Hugsa bara þetta - Rosa rosa 
rosalega er gott að liggja á mosa.  
   (Þórarinn Eldjárn, 1992 - Heimskringla) 
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2.4.3 Endurtekningar 

Börn finna fyrir öryggi í endurtekningum. Endurtekning undirstrikar merkingu, býr til 

hljóðmynstur og getur verið uppspretta skopskyns (Cullinan og Galda, 1994, bls. 134). 

Endurtekningar geta skapað sérstök hljóð í ljóðum sem einkenna hvað mest söngva og 

vísur. Endurtekningar geta auðveldað börnum að læra rím (Pinnell og Fountas, 2004, bls. 

7) og eru jafnframt notaðar í tilteknum línum eða setningum til þess að leggja áherslu á 

merkingu í ljóðum (Kiefer o.fl., 2007, bls. 414). 

 

Brunahani á strigaskóm 
Í haga vaxa blönduð blóm 
og brunahani á strigaskóm. 
Börnin elska blóð og fróm 
brunahana á strigaskóm. 
 
Bitinn var af billjón flóm 
Brunahani á strigaskóm.  
Beitti á flærnar bitrum klóm 
brunahani á strigaskóm. 
 
Stundum ber á beiskjuhljóm 
hjá brunahana á strigaskóm.  
Hjá bankastjóra ber þá lóm 
brunahani á strigaskóm. 
 
Í baði syngur björtum róm 
brunahani á strigaskóm. 
Í blaði skal ég birta dóm 
um brunahana á strigaskóm.  
   (Þórarinn Eldjárn, 1992 - Heimskringla) 

2.4.4 Hljóð 

Af öllum eiginleikum ljóðsins bjóða hljóð upp á mesta ánægju fyrir börn (Cullinan og 

Galda, 1994, bls. 134). Börn eru forvitin um hljóð tungumálsins og hafa þau gaman af 

óvenjulegum og fáránlegum samsetningum orða (Kiefer o.fl., 2007, bls. 414). Sum börn 

hafa náttúrulega hvöt til að leika með orð eða búa til hávaða með þeim (Graves, 1992, bls. 

57). 
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2.4.5 Myndmál 

Ljóð byggja á margs konar töfrum tungumálsins, myndmál er eitt þeirra. Myndmál ljóða 

felur í sér beina skynjun sjónar, hljóða, snertingar, lyktar eða bragðs. Börn búa yfir 

myndrænu hugarfari og höfðar þessi þáttur skáldskapar einkum til þeirra, líkt og það 

endurspeglar helstu leiðir þeirra til að kanna heiminn. Sálfræðingar segja að skynjun sé, 

hjá sumum börnum, allra fyrsta minningin, þá sérstaklega hvernig hlutir lykta og bragðast. 

Flest börn hafa viðkvæma skynjun á bragði sem bregst til dæmis við áferð og lykt af 

tilteknum mat (Kiefer o.fl., 2007, bls. 414). 

 

Frakkinn 
Frakkinn minn er fótalaus, 
fótalaus með engan haus. 
Hann kemst ekki heim til sín 
hann kemst ekki neitt án mín. 
Þó er hann á þönum út um bæinn, 
en þykir best að hanga allan daginn. 

(Þórarinn Eldjárn, 1991 - Óðfluga) 
 

Hér er auðvelt fyrir börn að sjá fyrir sér frakkann sem kemst ekkert án eiganda síns en er 

þó stundum á þönum um bæinn, á herðum eigandans. 

Ljóð geta aldrei komið í stað raunverulegrar reynslu af skynjun. Barn getur ekki þróað 

með sér hugmyndina um áferð með því að heyra ljóð eða sjá mynd af til dæmis grófum 

berki trés. Barnið verður fyrst að snerta börkinn og bera hann saman við annað. Þá fyrst 

getur ljóð kallað upp þessa reynslu og dýpkað hana eða fengið barnið til þess að sjá 

börkinn á nýjan hátt (Kiefer o.fl., 2007, bls. 414). Börn þurfa reynslu og æfingu í að nota 

og skilja myndmál áður en þau læra að meta ljóð sem byggja á myndmáli. Ung börn skilja 

myndlíkingar af áþreifanlegum og sýnilegum toga en ekki af sálrænum og andlegum toga 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010). Þau myndu til dæmis túlka setninguna „Hann var með 

hjarta úr steini“ á augljósan hátt þar sem þau sæju fyrir sér stein, en átta sig ekki á því að 

hér er átt við andlegu hliðina (Cullinan og Galda, 1994, bls. 139). 
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Gaukur á stöng 
Hrossagaukur hímir á stöng 
hundslappur af kvefinu 
og fær ekki nema falskan söng 
úr flautunni í nefinu.  

Upp hann flýgur með stæl af stöng 
og steypist ú himinhvelinu 
og leikur á meðan sætan söng 
á sellóið í stélinu 

     (Þórarinn Eldjárn, 1997 – Halastjarna) 
 

2.5 Ljóðagerð með börnum 

Ánægjuleg reynsla barna af hrynjandi, rími, kímni og sögum hefur áhrif á það hvernig 

ljóðum börn laðast að. Ekki er þó vitað með vissu hvað laðar börnin yfirleitt að ljóðum en 

vitað er að þau ljóð sem lesin eru upphátt og af innlifun eru líklegri til þess að falla í 

kramið hjá börnum. Ást á ljóðum er smitandi og hefur því frásögn kennara áhrif á það 

hvernig börnin bregðast við (Cullinan og Galda, 1994, bls. 128-134; Kiefer o.fl., 2007, bls. 

411). Ef börn sjá að kennarar njóta ljóða eru þau líklegri til að veita þeim eftirtekt og þurfa 

kennarar því að lesa ljóð á skemmtilegan og áhugaverðan hátt. Ef lesturinn er hins vegar 

leiðinlegur, leiðist börnunum og sýna ljóðum minni áhuga en ella. Það sama má segja um 

ljóð sem hafa falda merkingu eða skilaboð, þar sem börn geta verið skilin eftir í 

skilningsleysi (Cullinan og Galda, 1994, bls. 155-157). 

 Mikilvægt er að kennarar leiði börn inn í heim ljóða (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2010). Þegar hefja skal nám barna með ljóðum og ljóðagerð þarf kennarinn að vera vel að 

sér um ljóð, ljóðagerð, tungumál þeirra, útlit, einkenni og form til þess að vera góður 

leiðbeinandi fyrir áhugasöm börn (Cullinan og Galda, 1994, bls. 128-134; Kiefer o.fl., 2007, 

bls. 411). Þegar kennarar eru orðnir vel að sér í ljóðum og ljóðagerð þarf að vanda valið 

þegar kemur að því að velja ljóð sem kynna á börnin fyrir. Þau ljóð þurfa að veita börnum 

ánægju og ættu að stuðla að innlifun (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010). 

Skapandi kennarar geta fundið ýmsar leiðir til þess að byggja upp ljóðaumhverfi í 

leikskólum (Cullinan og Galda, 1994, bls. 160-161). Kennari getur til dæmis kynnt rapp 

fyrir börnum sem hafa ekki reynslu af ljóðum til þess að sýna fram á margvíslega 

möguleika ljóða og eiginleika þeirra. Einnig ætti að kynna þeim óhefðbundin ljóð sem ríma 

ekki, en mikilvægt er að börn átti sig á þeirri hugmynd að ekki þurfi  öll ljóð að ríma (Kiefer 
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o.fl., 2007, bls. 413). Eftir lestur ljóðs gefst kennurum tækifæri til að efna til umræðna. Þá 

geta þeir brugðist við ljóðinu, sagt  sitt álit og fengið álit barnanna. Með því geta börn lært 

að ígrunda upplifanir annarra, meta þær og dýpkað skilning sinn (Cullinan og Galda, 1994, 

bls. 157). Einnig er hægt að efna til umræðna, milli kennara og barna, um uppbyggingu 

ljóða, viðfangsefni þeirra, merkingu, bakgrunn o.s.frv. Þannig er hægt að stuðla að nánari 

ígrundun barna að tungumálinu og þeim tilfinningum sem orðin vöktu í huga þeirra 

(Barton og Booth, 2004, bls. 9 og 37). Ef ljóð eru aðgengileg börnum, í umhverfi þeirra og í 

daglegri rútínu gefast tækifæri á að samtvinna ljóð við allt nám barna. 

Að hlusta á, lesa og yrkja ljóð, hjálpar okkur að læra um heiminn, um okkur sjálf og 

möguleikana sem búa í tungumálinu. Eftir að börn hafa öðlast ánægjulega reynslu, eru 

orðin vön því að hlusta á ljóð og bregðast við þeim, er vænlegt að hefja umræður um eðli 

og tilgang ljóða. Á þessum tímapunkti er sniðugt að kennarar víkki efnisúrval ljóðanna og 

kynni nýtt efni og fjölbreytt form ljóða fyrir börnum. Þá er tilvalið að efla og hvetja börnin 

til ljóðagerðar en þau börn sem eru orðnir virkir ljóðaunnendur hafa oft áhuga á því að 

yrkja sín eigin ljóð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2010; Cullinan og Galda, 1994, bls. 158-

161).  

Graves (1992) telur að hlutverk kennara sé að tryggja það að ljóð séu hluti af lífi hvers 

barns og að öll börn hafi þann möguleika að yrkja ljóð. Ljóð er ekki listgrein sem tilheyrir 

einhverjum fáum (bls. 67), þvert á móti getur hvert barn ort ljóð í einhverri mynd (bls. 51). 

Að yrkja ljóð er fyrir alla þá sem hafa óskað sér að yrkja um eitthvað sem þeim þykir vænt 

um, að endurupplifa atvik og  minningar (bls. 19). Ljóð geta fjallað um allt innan 

hugmynda barna og ímyndunar þeirra (bls. 37). Hlutverk kennara er jafnframt að hlusta á 

hugmyndir barnanna og gæta þess að ljóðin séu alfarið þeirra, að auki skulu kennarar 

aldrei leiðrétta ljóð barna en geta samt sem áður spurt börnin um óljós atriði með það 

fyrir augum að fá rökstuðning barnanna og sjónarmið (Koch, 1999, bls. 28).  

Ljóðagerð er ekki eingöngu fyrir einstaklinga heldur getur ljóðavinna í barnahópi skilað 

miklum árangri, sér í lagi fyrir þau börn sem eru óörugg.  Þau sjá að ljóðin vaxa frá 

umhverfinu og aðstæðum og átta sig jafnframt á því að hugmyndir allra skipta máli og að 

það eru engin rétt eða röng svör. Á þennan hátt getur sjálfstraust þeirra eflst (Graves, 

1992, bls. 68).  
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Í bók Kenneth Koch (1999, bls. 4 og 8-9) Wishes, lies, and dreams fjallar hann um 

reynslu sína á ljóðagerð með börnum. Hann ræðir hin ýmsu vandamál sem geta komið 

upp sem og lausnir á þeim. Áhugaleysi var helsta vandamálið sem hann mætti. Það byggði 

á því að börnin höfðu ekki trú á sjálfum sér sem yrkjendum ljóða. Ein af hans lausnum var 

að biðja börnin að semja ljóð sem hópur, þar sem hver og einn lagði til eina línu. Þessar 

línur voru svo settar saman í eina heild. Afrakstur þess var ánægja barnanna þar sem 

engin samkeppni ríkti milli þeirra heldur hafði ljóðið verið unnið í samvinnu. Annað 

vandamál sem birtist Koch voru þær hindranir sem börnin upplifðu hjá sér við það að 

finna sér yrkisefni. Koch benti á ýmsar lausnir í þeim efnum. Til að mynda hafði hann sett 

fram ýmis þemu, börnunum til hjálpar, sem þau gátu unnið úr. Þemu eins og óskir, 

draumar og lygar. Andrew (1991, bls. 67 og 70) nefnir einnig möguleika og lausnir í 

ljóðagerð með börnum. Hún segir myndir og ímyndunarafl vera leiðin að huga barna og 

því geti ljóð í formi viðfangsefnisins verið skilvirk lausn og vakið athygli barnanna. 

Í ljóðinu Regnbogi er stúlka að yrkja til móður sinnar. Hún yrkir um óskir sínar og 

væntumþykju í garð móður. Með þessu ljóði sést að með því að nota þemu, eins og óskir, 

getur verið góð leið til sýna börnum fram á möguleika ljóða og ljóðagerðar.  

 

Regnbogi 
Mamma, sérðu regnbogann! 
Mig langar að fara þangað 
og óska mér 
þó ég þurfi að ganga svo lengi 
að ég villist. 
Mig langar að óska mér einu sinni 
þó ég óski mér bara 
að ég rati heim aftur.  

(Mist Rúnarsdóttir, 6 ára, 1991 - Ljóðabók barnanna) 
 

Annar höfunda hefur reynslu af ljóðum og ljóðagerð með leikskólabörnum. Vinnan 

hófst með því að hún safnaði að sér ljóðum sem hún taldi geta höfðað til barna. Voru það 

ljóð úr Talnakveri eftir Þórarin Eldjárn og önnur ljóð af ljod.is. Höfundur nýtti síðan 

samverustundir til þess að fjalla um ljóð og fá hugmyndir barnanna um hvað ljóð væru. 

Eftir að hugmyndir barnanna um ljóð voru rædd og ígrunduð, las höfundur ljóð í von um 

viðbrögð. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og uppskar höfundur hlátur og gleði. Í 

framhaldi af því báðu börnin um fleiri ljóð til upplestrar. 
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Þegar höfundur hafði lesið upp ljóð og fjallað um ljóð á einhvern hátt í tvær vikur, 

ákvað höfundur að þróa vinnuna og undirbúa börnin undir ljóðagerð. Sú vinna hófst með 

því að höfundur nýtti hvert tækifæri sem gafst til þess að efna til umræðna við börnin um 

það sem þeim þótti skemmtilegt að gera, um fjölskyldu þeirra eða tilfinningar. Þegar 

höfundur mat það svo að barn væri að öllum líkindum tilbúið að gera tilraun til 

ljóðagerðar, settist hún niður með einu barni í einu og hóf að yrkja ljóð með því. Þegar að 

því kom, tók höfundur það fram að hún væri bara til staðar til þess að skrifa. Ljóðið ætti 

eingöngu að koma frá barninu án nokkurs konar áreita. Höfundur taldi þó að hlutverk sitt 

væri að vera til staðar og gæti leitt þau áfram ef upp kæmi hugmyndaleysi.  

Höfundur hóf ljóðagerðina með því að hefja umræður um eftirfarandi atriði; eitthvað 

sem þeim þótti skemmtilegt, fjölskyldur eða tilfinningar. Áður en varði hófu þau að yrkja 

ljóð á meðan höfundur skrifaði niður orðrétt. Uppskeran var stórglæsileg og varð til þess 

að börnin gáfu foreldrum sínum ljóðin í jólagjöf. Með því var hægt að stuðla að nánari 

vinnu með börnunum með því að búa til gjöfina, skreyta, pakka inn og að lokum skrifa 

jólakort. Reynsla þessi sýnir að kennarar þurfa ekki að hljóta sérstaka þjálfun í ljóðum og 

ljóðagerð til þess að stuðla að námi í gegnum ljóð. Það sem þarf er vilji til þess að efla sig í 

starfi og framtaksemi til þess að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Einnig öðlast 

kennarar trú á sér og sínum aðferðum þegar ánægja barna er sýnileg. 

Þetta staðfesta Cullinan og Galda (1994) með því að fjalla um ánægjulegar aðstæður í 

ljóðaumhverfi. Þær telja að jákvæð reynsla af ljóðum, í ánægjulegum aðstæðum, skili sér í 

áhuga barnanna (bls. 161). Einnig getur ánægjuleg reynsla stuðlað að því að börn byrji að 

hugsa um ljóð á þann hátt að hlutir og aðstæður sem þau verða vitni að, minni þau á ljóð 

sem þau hafa heyrt eða lesið (bls. 157). 

Í þessu samhengi má nefna tvær íslenskar ljóðabækur eftir leikskólabörn. Önnur bókin 

heitir Ljóð eftir leikskólabörn (1996) og er ljóðasafn eftir börn víðsvegar um landið. Seinni 

bókin heitir Regnboginn á óteljandi liti (2008) og eru ljóðin eftir börn úr leikskólunum 

Austurborg og Garðaborg í Reykjavík. Sú bók var hluti af lokaverkefnis tveggja nemenda í 

leikskólakennarafræðum. 
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3 Grunnþættir aðalnámskrár 

Kennarar sem vilja að börn hafi gaman af ljóðum þurfa að þróa ljóðasamfélag innan 

veggja skólans. Þeir verða að sökkva sér í ljóðin, finna ljóð sem höfða bæði til þeirra sjálfra 

og barnanna, lesa þau upphátt, helst oft á dag og flétta ljóðin inn í vinnu með alla þætti 

námskrár (Cullinan og Galda, 1994, bls. 156). 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 er byggð á sex grunnþáttum menntunar sem eru: læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi og sköpun. Þessir 

grunnþættir eiga sér stoð í löggjöf fyrir öll skólastigin og skal unnið að samfélagslegum 

markmiðum er varða menntun hvers einstaklings. Með því að byggja aðalnámskrár allra 

skólastiganna á sömu grunnþáttum er verið að vinna að nánari samvinnu skólastiganna og 

samfellu þeirra á milli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14).  

Grunnþáttunum er ætlað að stuðla að jafnrétti og lýðræði til að stuðla að betri 

menntun í samfélaginu, jafnframt því að fólk lifi heilbrigðu lífi og taki þátt í breytingum 

samfélagsins til hins betra. Markmiðin eru einnig að börn læri að byggja sig upp andlega 

og líkamlega og geti bjargað sér í samfélaginu, að þau hafi framtíðarsýn, getu og vilja til að 

vera þátttakendur í samfélagi sínu og breytingum sem þar verða. Til þess þarf að hafa 

öðlast læsi á samfélagið, menninguna, umhverfið og náttúruna. Þessi markmið og 

hugmyndir skulu endurspeglast í starfsháttum skóla, koma fram í námskrám, bæði hvað 

varðar þá þekkingu og þá leikni sem börnum er ætlað að afla sér. Þessir þættir eru síðan 

skoðaðir þegar skólastarf er metið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15). 

Grunnþættirnir sex tvinnast saman á marga vegu og eru háðir hver öðrum. 

Jafnréttismenntun er grunnur lýðræðis og mannréttinda þar sem gengið er út frá því að 

allir fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Jafnrétti og lýðræði eru hvort tveggja 

forsenda þess að samfélag geti verið sjálfbært en til þess að samfélag sé sjálfbært þarf að 

vera til staðar samvinna og þátttaka allra. Í samfélagi þar sem jafnrétti ríkir eiga allir rétt á 

tækifæri til sköpunar, stuðlað er að læsi í víðum skilningi og öllum einstaklingum og 

þjóðfélagshópum eru tryggð heilbrigði og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 15; Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 6).   
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Líkt og fram hefur komið hér að framan gegna ljóð og vísur stóru hlutverki í lífi barna. 

Hlutverk er hvað stærst á leikskólaárunum þar sem söngvar, ljóð og vísur einkenna 

daglegt starf, bæði í skipulögðu starfi sem og í leikjum. Öll ljóð búa yfir einhvers konar 

merkingu eða boðskap, sem nýta má í leikskólastarfi til að mynda með grunnþætti 

aðalnámskrár. Hægt er að finna ljóð sem tengja má við hvern og einn grunnþátt, en 

einstaka perlur má tengja við fleiri en einn og jafnvel alla grunnþættina. Hér gefur að líta á 

eina slíka perlu: 

Aravísur 
Hann Ari er lítill, 
hann er átta ára trítill 
með augu mjög falleg og skær. 
Hann er bara sætur, 
jafnvel eins, er hann grætur 
og hugljúfur, þegar hann hlær. 
 
En spurningum Ara 
er ei auðvelt að svara: 
Mamma, af hverju er himinninn blár? 
Sendir guð okkur jólin? 
Hve gömul er sólin? 
Pabbi, því hafa hundarnir hár? 
 
Bæði pabba og mömmu  
og afa og ömmu 
þreytir endalaust spurninga suð: 
Hvar er sólin um nætur? 
Því er sykurinn sætur? 
Afi, gegndu, hver skapaði guð? 
 
Hvar er heimsendir, amma? 
Hvað er eilífðin, mamma? 
Pabbi, af hverju vex á þér skegg? 
Því er afi svo feitur? 
Því er eldurinn heitur? 
Því eiga ekki hanarnir egg? 

 
Það þykknar í Ara 
ef þau ekki svara, 
og þá verður hann ekki rór, 
svo heldur en þegja, 
þau svara og segja: 
Þú veizt það, er verðurðu stór. 
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Fyrst hik er á svari, 
þá hugsar hann Ari 
og hallar þá kannski undir flatt 
og litla stund þegir, 
að lokum hann segir: 
Þið eigið að segja mér satt. 
   (Stefán Jónsson, 1979 – Segðu það börnum) 
 

Vísurnar um hann Ara eru lífseigar og geta öll börn tengt reynslu sína við þær. Þær fá 

börnin til þess að hugsa, hlægja og leita svara. Þær er hægt að tengja á margvíslegan hátt 

við grunnþætti aðalnámskrár. Hann Ari leitar svara við spurningum sem tengjast 

umtöluðum grunnþáttum. Til að mynda leitar hann svara við vísindalegum viðfangsefnum 

sem tengja má við sjálfbærni. Hann veltir fyrir sér heilbrigði og velferð afa síns og 

trúarlegum þáttum, svo fátt eitt sé nefnt.  

 Ari notar lausnaleit til að leita svara við spurningum sem brenna á honum. Með 

lausnaleit öðlast börn sjálfstæði í vinnubrögðum og öryggi í umhverfi sínu. Ljóð henta 

mjög vel til að fá svör við spurningum. Jafnframt bjóða þau upp á að spurningar séu settar 

fram en einnig upp á að svara sé leitað. 

3.1 Sjálfbærni 

Menntun til sjálfbærni á rætur sínar að rekja til umhverfismenntar. Hún hefur verið 

stunduð víða um heim í fjölda ára. Markmið hennar er að byggja upp umhverfisvitund og 

skynjun á það hvað er við hæfi í náttúru og samfélagi, að einstaklingar sýni bæði fólki og 

umhverfi tillitsemi, virðingu og kurteisi (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 41).  

Mannkynið getur bæði mótað umhverfi sitt, breytt markvisst hegðun sinni og skilið 

mikilvægi sjálfbærrar þróunar. Fólk hefur þann möguleika að snúa óheillaþróun við en til 

þess verður fólk að vera fúst til að stíga út úr ákveðnum þægindaramma og tileinka sér 

breytt lífsviðhorf. Menntun fólks er forsenda þess og þar er hlutverk skóla og kennara 

mikilvægt til að ráðast gegn vanþekkingu. Umhverfisvandi er óneitanlega ógn en það sem 

þarf að óttast er þekkingar- og viljaleysi mannkynsins (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 13-14, 

42). 

Sjálfbær þróun snýst um þá sameiginlegu ábyrgð allra jarðarbúa og þá staðreynd að 

samfélög og lífríki eru samtengd og hafa áhrif hvert á annað. Neysla, efnisleg framleiðsla, 

sköpun og allar aðrar athafnir okkar hafa áhrif á umhverfi, lífskjör fólks og jöfnuð í 
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heiminum (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 30). Sjálfbærni er 

fjarlægt markmið en er í stöðugri þróun sem allir jarðarbúar þurfa að taka þátt í (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 43). 

Skólar, foreldrar og nærsamfélagið þurfa að vinna saman til að auðvelda skrefin og 

skapa samfellu. Leggja þarf áherslu á lausnir, hvatningu og að efla kjark barna í 

umhverfismálum. Í leikskólum er góður vettvangur til að hefja umhverfismennt og eru 

fjölmargir leikskólar að vinna markvisst með börnum úti í náttúrunni til þess að styrkja 

viðhorf þeirra og gildi sem tryggja grunn menntunar til sjálfbærni. Sú þekking og reynsla 

hvetur til virkni og eykur færni (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 33, 43 og 45). 

Flest börn hafa ánægju af sögum og geta þær verið góð leið til að kveikja áhuga og efna 

til  umræða eða upplifana. Fjölmargar íslenskar þjóðsögur tengjast sjálfbærni en einnig er 

hægt að notast við sögur úr samfélaginu, barnabókmenntir, ljóð og ævintýri, frásagnir í 

fjölmiðlum eða eigin reynslusögur (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 47 og 49). 

Læsi hefur, á árum áður, verið skilgreint sem sú athöfn að lesa skrifaðan texta, en sú 

skilgreining er núna orðin víðari en áður. Nú er skilgreining læsis mun víðari og skilgreint 

sem lestur og skilningur á alls konar táknum og miðlun og úrvinnsla á því sem við sjáum og 

skynjum. Til að lesa í náttúruna þarf fólk að upplifa, kynnast og skoða til að skilja umhverfi 

sitt (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 20-21).  

Sjálfbærni er vítt og margþætt hugtak. Til að vinna með sjálfbærni í gegnum ljóð og 

ljóðagerð þarf að hafa framtíðina  að leiðarljósi. Hugsa þarf til þess að fræða þurfi 

komandi kynslóð um málefnið svo hægt sé að fyrirbyggja ósjálfbæra þróun. Flestir 

leikskólar á Íslandi vinna markvisst að umhverfismennt með ýmsum þematengdum 

verkefnum á borð við fjöruferðir, sveitaferðir, vísindi o.fl. Þessi þematengdu verkefni eru 

oftast góð og gild og bjóða upp á skemmtun og fræðandi nám. Höfundar telja að með 

þessum verkefnum, sem fyrir eru í leikskólum, sé hægt að nýta ljóð til þess að nálgast 

viðfangsefni á nýjan og spennandi hátt. 

Ekki þarf að leita langt til þess að finna ljóð sem fjalla um sjálfbærni á einhvern hátt. 

Hvort sem ljóð fjalla um dýraríkið, plönturíkið, himintunglin, náttúruna, fjöruna eða 

annað. Ljóð geta verið góð kynning viðfangsefna sem leikskólakennarar ætla sér að taka 

fyrir. Þannig geta börn kynnst viðfangsefnum á margvíslega vegu. Þau geta ígrundað 
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textann og boðskap hans, deilt skoðunum og hugmyndum innan hópsins og jafnframt 

hlegið.  

Vor 
Í garðinum eru byrjuð blóm, 
þau biðja mig að fara úr skóm. 
Úr brumi gægist lítið lauf, 
líkt og typpi úr buxnaklauf. 
Sólin tekur mynd af mér 
milli þess sem rigning er. 
Fuglar syngja, grasið grær, 
gamall ánamaðkur hlær. 
Óð fluga nálgast óðfluga, 
ætli það sé góð fluga? 

(Þórarinn Eldjárn, 1991 - Óðfluga)  

 

Ljóðið Vor eftir Þórarin Eldjárn er dæmi um ljóð sem gefur kennurum nokkra 

möguleika á vinnu með sjálfbærni. Í fyrsta lagi eru það árstíðarskipti, þar sem hægt er að 

rannsaka með börnunum hvað gerist í náttúrunni þegar vorið kemur. Í framhaldi væri 

sniðugt að finna ljóð um sumar, vetur og haust til þess að þróa þemavinnuna nánar. Í öðru 

lagi væri hægt að efna til verkefnavinnu um veðrabreytingar; rigningu, rok, snjókomu og 

sólskin. Í þriðja lagi geta kennarar rýnt nánar í hlutverk trjáa. Til að mynda mætti skoða 

hvernig tré fá næringu, hvað brum sé og hlutverk laufblaða.  Hér að neðan má sjá ljóð 

eftir þriggja ára dreng þar sem hann veltir fyrir sér laufblöðum. 

    

Laufblaðið 
Laufblaðið er grænt. 
Laufblaðið dettur úr trénu. 
Laufblaðið er líka rautt 
og fjólublátt. 

 (Bryngeir Ágúst, 1996 - Ljóð eftir leikskólabörn) 
 

3.2 Læsi 

Fram til þessa hefur læsi almennt verið túlkað sem sú færni að lesa og skrifa. Sú túlkun 

hefur snúist um þá menningu og það tjáningarform sem tengist prentmáli. Færni á þessu 

sviði hefur ávallt talist bundin við einstaklinga og háð samkomulagi manna um málnotkun 

og merkingu orða. Læsi hefur verið talið mælanlegt og hafa einstaklingar verið dæmdir 

fluglæsir, treglæsir eða ólæsir eftir þeim mælikvörðum. Þrátt fyrir það ber að undirstrika 
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að læsi snýst um sköpun merkingar og geta, til að mynda, tveir einstaklingar skilið sama 

textann á ólíkan hátt þó þeir séu báðir vel læsir. Þetta ósamræmi skapast fyrir þær sakir 

að hver og ein manneskja túlkar texta út frá sinni reynslu og ótal aðstæðubundnum 

þáttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). 

 Stefán Jökulsson (2012, bls. 6 og 15-16) skilgreinir læsi á þann veg að í því felist sú 

geta og vilji til að nota lestur og ritun til þess að skapa merkingu sem gagnist 

einstaklingnum í því samhengi sem á við hverju sinni. Læsi byggir á mörgum samverkandi 

þáttum, til dæmis þörfnumst við læsisfærni til að breyta bókstöfum í hljóð, tengja hljóð 

saman í orð, nota orð til að búa til málsgreinar, efnisgreinar, kafla og bækur. Jafnframt 

þurfum við að geta tengt efni við reynslu okkar og upplifanir. Læsi snýst því um 

raunveruleika okkar og samband orðanna við flest það sem við tökum okkur fyrir hendur í 

daglegu lífi. Tekið er í sama streng í Lesið í leik (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013, 

bls. 3) en þar kemur fram að læsi snúist um sköpun merkingar og að reynsla sé undirstaða 

skilnings. Börn þurfa orð og tákn til að tjá tilfinningar sínar og upplifanir, því er 

skilningurinn þeim nauðsynlegur. Með þetta að leiðarljósi má sjá að efnivið, viðfangsefni, 

náttúru og umhverfi leikskólans þarf að  skipuleggja til að gera börnum kleift að koma 

merkingu á framfæri. 

 Þó að stór hluti læsis fjalli um þá færni sem tengist ritmáli hefur læsi verið sett í 

víðara samhengi. UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, skilgreinir læsi á 

þennan hátt:  

 

Læsi er undirstöðuþáttur mannréttinda og grunnur að ævilöngu 

námi. Það er algjör lykilþáttur í þróun manneskjunnar og hæfni 

hennar til að takast á við lífið. Læsi er öflugt tæki til að bæta 

heilsufar, tekjur og tengsl við umheiminn, jafnt fyrir 

einstaklinga, fjölskyldur og samfélög (Unesco, 2012). 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla er meginmarkmið læsis sagt vera virk þátttaka barna í að 

skapa sér merkingu á heiminum og bregðist við því sem þau verða vitni af í umhverfinu á 

persónulegan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). Umhverfi í 

leikskólum er örvandi og skipulagt til að ýta undir leik barna. Rannsóknir hafa sýnt að 
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leikur stuðlar að þróun læsis, ekki síst í slíku umhverfi. Leikurinn er höfuðmarkmið 

leikskólanna og ber þeim að skipuleggja námsumhverfi barna með það að leiðarljósi að 

þau njóti sín í félagslegum aðstæðum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013, bls. 3). 

 Börn eru í eðli sínu félagsverur og sækja í samskipti við aðra. Það er þeim eðlislægt 

að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða þær hugmyndir sem þau fá, tilfinningar 

sínar og líðan. Í leikskólum ber kennurum skylda til að skapa aðstæður fyrir börnin svo að 

þau fái tækifæri til að eiga jákvæð samskipti í barnahópnum, endurskapa reynslu sína í 

leik, kynnast tungumálinu og þeim möguleikum sem það hefur upp á að bjóða til dæmis 

með því að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri. Einnig ber þeim að ýta undir 

möguleika barnanna til að þróa læsi í víðum skilningi og deila skoðunum sínum og 

hugmyndum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42-43). 

Nám og leikur verða ekki aðskildir þættir í daglegu lífi barna ef kennara tekst að 

byggja leikskólastarfið upp á faglegan hátt. Þar nýtir hann sér þekkingu sína á þróun máls 

og læsis (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2013, bls. 4). Kennari getur ýtt undir læsi í 

leikskólum með því að skipuleggja þroskandi umhverfi þar sem börn hafa aðgang að mál- 

og læsisörvandi efniviði. Málörvun er eitt mikilvægasta framlag leikskólans til þróunar á 

læsi barna. Kennari þarf að vera vel undirbúinn fyrir spurningar sem kunna að vakna hjá 

börnum og geta gripið hvert tækifæri sem gefst fyrir almenna málörvun. Hvatning skiptir 

miklu máli þegar kveikja skal áhuga barna, hvort sem það snýr að eflingu orðaforða, 

hlustun, bókstöfum eða tilraunum með ritmálið í formi sagna eða ljóða (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011, bls. 4-5). Rannsóknir sýna að börn bregðast á mismunandi hátt við 

sögum og ljóðum eftir því hvernig umhverfi þeirra styður við læsi. Í læsismiðuðu umhverfi 

bregðast börn betur við fjölbreyttu úrvali ljóða sem sýnir okkur að áhugi kennara á ljóðum 

skiptir megin máli þar sem það er í þeirra höndum að deila ljóðum með börnum (Cullinan 

og Galda, 1994, bls. 132). 

Ljóð henta einkar vel þegar kemur að vinnu með læsi. Í hvaða mynd sem við kjósum 

að líta á það hugtak. Ef við til að mynda notum eldri skilgreiningar á læsi ýta ljóð undir 

orðaforða barna og vekja áhuga þeirra fyrir rituðu máli. Þau hafa gaman af ljóðum sem 

ríma og taktföstum ljóðum. Þessi áhugi eykur síðan forvitni barna á málinu sjálfu, hvernig 
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hægt er að raða orðunum upp í röð sem verður til þess að þessi fallegi taktur fær að njóta 

sín.  

Börn hafa mikinn áhuga á ritmáli. Því er tilvalið fyrir kennara að sameina þessa tvo 

þætti og hafa ljóð sýnileg á veggjum í leikskólanum, eða hvar sem börnin geta skoðað þau, 

séð uppbyggingu þeirra og velt þeim fyrir sér í amstri dagsins og skapa með því 

læsismiðað umhverfi. 

Læsismiðað umhverfi er margþætt. Það þarf allt í senn að stuðla að úrvali lesefnis, 

málörvun, hvatningu og ýta undir tilraunir barna. Margvíslegar tilraunir með tungumálið 

er hægt að framkvæma og með þeim öðlast börn reynslu. Hægt er að gera tilraunir með 

rím, samsett orð, atkvæði, myndmál o.fl. Með þess konar tilraunum eykst skilningur 

barnanna á tungumálinu og merkingu orðanna. 

 

Ljóð um ljóð 
Hér er ljóð um ljóð 
ljóð sem ekki er til. 
Það vantar vit og hljóð 
það vantar orð og bil. 
 
Hérna eru orð 
sem eiga að fara í það: 
Úr því á annað borð 
það álpaðist af stað. 
 
Þetta ljóð er leitt 
og líka nokkuð glatt 
um allt og ekki neitt 
algjört skrök og satt. 
 
Ef þið eruð góð 
ég ekki meira þyl… 
Þetta er ljóð um ljóð 
ljóð sem nú er til.  

 (Þórarinn Eldjárn, 2001 - Grannmeti og átvextir) 

 

Með flutningi á þessu ljóði geta kennarar frætt börn um orð og hvernig saman sett 

orð mynda setningu. Einnig er hægt að skoða merkingu orðanna og rímið. Jafnframt er 

þetta ljóð um ljóð, sem kynnir börnin fyrir tilgangi ljóða og möguleikum þess. Enn fremur 

geta kennarar nýtt hugmyndina á bak við þetta ljóð og stofnað til ljóðagerðar. Mögulegt 
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er að búa til þemu sem börnin myndu yrkja eftir. Sem dæmi má nefna ævintýri eða 

vögguvísur. Kennarar geta þá lagt fram byrjun á setningu sem börnin geta botnað: Í 

ævintýri er..., Þegar ég fer að sofa þá... og svo mætti lengi telja. 

3.3 Sköpun 

Margir hafa reynt að koma með góða skilgreiningu á sköpun. Flestir eru þó sammála um 

að í sköpun felist að eitthvað frumlegt sé búið til, tilraunir gerðar, blandað saman 

einhverju sem ekki hefur verið blandað saman áður, skrifaðar sögur o.s.frv. Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl. (2012, bls. 6 og 18) benda á að grunnþættinum sköpun sé ætlað að 

stuðla að ígrundun í námi, persónulegum þroska, frumkvæði og nýsköpun. 

Ímyndunaraflið er stór hluti sköpunar. Það er leikur að möguleikum þar sem 

einstaklingur reynir að víkka út veruleika sinn. Sá sem leyfir sér að láta ímyndunaraflið 

leika lausum hala er oft óhræddur, frumlegur og forvitinn. Ung börn hafa mjög frjótt 

ímyndunarafl og sjá margar lausnir í hverri stöðu. Fullorðnir dást oftar en ekki að 

ímyndunarafli barna og trú þeirra að allt geti gerst. Mikilvægur þáttur í skapandi námi er 

að rækta ímyndunaraflið og vera opinn fyrir mörgum ólíkum möguleikum og laða fram alls 

kyns hugmyndir (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 21). 

Það geta allir verið skapandi. Allir þeir sem nota huga sinn á krefjandi hátt við að leysa 

verkefni eru skapandi. Sköpunargleðin er eitt sterkasta aflið sem virkja verður í námi og 

vinnu. Áhugi barna er langt um meiri á því sem þau fá að hafa áhrif á og eiga jafnvel 

uppástungu að, einhverju sem þau geta litið á sem sín eigin sköpunarverk (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 8 og 25). 

Nýlega hefur áhersla á sköpun í skólastarfi aukist til muna. Þurfa kennarar að gefa sér 

tíma og vera óhræddir við að leita nýrra leiða og láta reyna á óvenjuleg og áhugaverð 

vinnubrögð. Flestir kennarar telja að sköpun spili ekki nægilega veigamikið hlutverk í starfi 

hvers skóla fyrir sig (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 6 og 9). Til að auka sköpun í  

skólastarfi þarf að takast á við öll verkefni á skapandi og margvíslegan hátt, fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og áhugi kennara eru lykilatriði. Kennarar verða einnig að gera framlagi 

nemenda í skapandi starfi hátt undir höfði (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 49-50). 

Kennarar eru almennt sammála um að skapandi starf sé eitthvað sem hægt er að 

samþætta öllum námsþáttum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 8-9). 
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Það helsta sem einkennir skapandi skólastarf eru fjölbreyttar aðferðir og vinnubrögð, 

opið og sveigjanlegt skipulag. Skipulag ætti að stuðla að samstarfi milli greina, aldurshópa 

og skólastiga. Einnig ætti að gera börnum kleift að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi 

úrlausn verkefna og að þau fái að hafa áhrif á skólastarfið á fjölbreyttan hátt. Skólinn á að 

vera staður þar sem börnum líður vel og eiga þau að vera hvött til að gera margvíslegar 

tilraunir. Fjölbreyttur efniviður á að standa börnunum til boða og eiga þau að hafa val um 

ólíkar leiðir til að vinnu úr hugmyndum sínum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7). 

Hlutverk kennara er að örva umræður, fá fram mörg og mismunandi sjónarmið og að  

kenna börnunum að virða og viðurkenna skoðanir og viðhorf annarra. Hann þarf að vera 

forvitinn með börnunum, skapa það viðhorf í hópnum að alls staðar sé hægt að fræðast, 

að við getum lært eitthvað af öllu og öllum sem verða á vegi okkar (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 24-25).  

Með því að auka sköpunarstarf innan skólanna getum við stuðlað að fjölbreyttu 

skólastarfi.  Slíkt starf býr börn undir þá framtíð sem bíður þeirra sem er óráðin, flókin og 

full af spennandi möguleikum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 12). Kennarar segja 

börnum ekki hvað þau eiga að skilja heldur búa til vettvang fyrir upplifun. Þeir skapa 

tækifæri, útvega efnivið og eru þannig á hliðarlínunni og styðja börnin í rannsóknum 

sínum. Börnin þiggja ekki þekkingu heldur byggja upp sína eigin þekkingu á grundvelli 

reynslu sinnar (Björg Eiríksdóttir og Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2013, bls. 93). Viðhorf 

kennarans og þekking skipta miklu máli, hann leiðir starfið, hvetur börnin til skapandi 

starfs og þarf að bregðast við áhugaverðum augnablikum í daglegu starfi. Hann þarf að 

vera fær um að treysta sjálfum sér og börnum og beita vinnubrögðum sem er óljóst hvert 

leiða námið (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 42-43).  

Markmiðin ættu að snúa að ferlinu en ekki að útkomunni og getunni að því loknu. Ef 

einungis er um að ræða einkunnir, hrós og umbun að verki loknu minnka líkurnar á 

ánægju með skapandi nálgun. Ferðalagið er mikilvægara en áfangastaðurinn (Björg 

Eiríksdóttir og Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2013, bls. 93). 

Líkt og læsi, tengjast flest ljóð sköpun. Með því að velja ljóð með myndmáli sem börn 

geta tengt við,  ýtir það undir skapandi hugsun og ímyndunarafl þeirra. Ígrundun barna á 

ljóði og merkingu þess býður upp á skapandi hugsun, barnið skapar sína eigin merkingu á 

ljóðinu. Ímyndunaraflið er einn af þeim hlutum sem fæst börn skortir. Því er nauðsynlegt 
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að leyfa þeim að nýta ímyndunarafl sitt meðal annars í gegnum ljóðagerð. Ljóðagerð með 

börnum getur tekið hvaða stefnu sem er, í því felst fegurðin, þau láta ekkert stoppa sig. 

Sköpunargleðin á sér engin takmörk.  Hvaða manneskja eða hvaða hlutur sem er getur 

verið hvað sem er, gert hvað sem er og farið hvert sem er.   

 
Öfugmeginframúrstefna 
Rauk ég upp úr rúminu 
ruglaðist í húminu 
öfug megin fram úr fór 
feillinn reyndist ansi stór 
rúmið var hjá veggnum 
vegginn flaug ég gegnum. 
Því gengur allt svo illa í dag 
á engum hlut er nokkurt í lag 
allt á afturfótunum 
ekkert með á nótunum 
allt er skakkt og öfugt 
ekkert fínt og göfugt: 
Menn hafa nef á hökunum 
og húsin standa á þökunum 
banana er breytt í hurð 
brauðsneiðin að neðan smurð 
á páli sterka er póstkassi 
á pósthúsinu brjóstkassi. 

(Þórarinn Eldjárn, 1992 - Heimskringla) 
 

Öfugmeginframúrstefna gefur okkur skemmtilegar myndlíkingar og rím. Ljóð sem 

þessi hvetja til tilrauna hjá börnum með myndlíkingar. Þau ýta undir notkun 

ímyndunaraflsins og sýna börnum að ekkert er rétt eða rangt í ljóðagerð. Eftir umfjöllun á 

ljóðinu, gætu kennarar hafið vinnu að ljóðagerð með börnum, í hóp eða með 

einstaklingum. 

 

3.4 Lýðræði og mannréttindi  

Hvert og eitt samfélag samanstendur af ólíkum hópum fólks sem allir tilheyra einhverjum 

félagslegum heildum. Ýmsar forsendur geta hamlað einstaklingum eða hópum frá fullri 

þátttöku í samfélaginu. Peningar geta hamlað fátækum, tröppur og aðstaða geta hamlað 

fötluðum og þess háttar. Nauðsynlegt er að koma til móts við mismunandi einstaklinga og 

hópa til að koma í veg fyrir mismunun, einangrun og óréttlæti í samfélaginu. Þar kemur 
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lýðræðið við sögu en lýðræði gerir ráð fyrir því að fólk hafi jafnan aðgang að hinum 

lýðræðislega vettvangi. Gengið er út frá ólíkum skoðunum fólks, ólíkum þörfum og ólíkum 

óskum. Lýðræðið snýst um samvinnu, að allir fái að taka þátt og vera hluti af heildinni 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 11, 24-25). 

Börn hafa ríka þörf til þess að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar, þau hafa sjálfstæðan 

vilja og upplifa út frá eigin forsendum. Framtíð lýðræðis felst í því að börn fái tækifæri til 

að rækta hæfileika sína og möguleika þeirra til að þroskast. Ef barn á að alast upp við 

lýðræðislega hugsun byggir það á því að barn fái að vera virkur þátttakandi í samfélagi. Til 

þess að geta verið virkur þátttakandi í samfélagi þarf einstaklingur að geta tekið 

frumkvæði, verið sjálfstæður í hugsun, geta sett sig í spor annarra og geta unnið með 

öðrum af virðingu og sanngirni (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 

31).  

Ung börn gera oft ekki greinarmun á veruleika og ímyndun. Þau skynja heiminn í 

gegnum ímyndun og tilfinningar sínar. Börn þurfa að njóta sín á eigin forsendum og við 

sem erum fullorðin getum leyft þeim að dvelja örugg í þeim veruleika, til að mynda í 

gegnum frjálsan leik. Frjáls leikur byggir á því að barn notar skapandi hugsun til að vinna 

úr upplifunum sínum og til að rannsaka möguleika. Barnið velur sér sjálft viðfangsefni, 

tekst á við önnur börn og skapar sitt eigið samfélag (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 32-33). 

Kennari þarf að aðlaga sig að þörfum barnanna og fara í nýtt hlutverk. Hann þarf að 

færa sig úr miðlunarhlutverkinu og vera tilbúinn að læra með börnunum og treysta þeim 

til að ráða ferðinni og nota eigin dómgreind í því skyni. Það sem stýrir náminu er áhugi 

barnanna, spurningar sem kunna að vakna og þekkingarleit þeirra (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 15). Viðhorf og framkoma kennarans í garð barna 

getur skipt öllu máli og gert gæfumuninn í starfinu. Efling sjálfstæðrar dómgreindar byggir 

á því að kennarinn gefi börnunum tíma og rúm til að draga eigin ályktanir og láta á þær 

reyna í leik og starfi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 33). 

Börn búa yfir ríkri tilhneigingu til að lifa sig inn í heim annarra. Þau geta auðveldlega 

sett sig í spor annarra út frá reynslu sinni, til dæmist af bókum og ævintýrum. Þessi 

hæfileiki er forsenda þess að geta lifað í samfélagi við aðrar manneskjur, en hann er einnig 
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hægt að þroska í átt að siðferðislegri samkennd og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 33).  

Dæmisögur, þjóðsögur og ævintýri henta einkar vel til þess að þróa siðferðisvitund 

barna. Nauðsynlegt er að gefa börnum tíma til þess að meðtaka sögur og mynda sér 

skoðanir. Kennarar þurfa jafnframt að gefa sér tækifæri til þess að hlusta á börnin og leita 

eftir skoðunum og efasemdum um viðfansefni þess sem lesið var. Börn verða að fá að 

leita, skoða og kanna með skapandi hugsun á vettvangi leikskólans (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2013, bls. 34). 

Þegar byrjað er að vinna með lýðræði og mannréttindi í leikskólum er sniðugt að 

beina fyrst athyglinni að þeirra reynslu. Með því er átt við siðferðiskennd, réttindi þeirra 

og annað sem gerist í þeirra daglega lífi, m.a. í gegnum árekstra við önnur börn. Ýmis 

vandamál má leysa með því að bera virðingu fyrir náunganum og geta ljóð veitt börnum 

sýn á mikilvægi virðingar. 

Sögull og Þögull 

Sögull og Þögull sátu 

sunnan undir vegg, 

kaldar kleinur átu, 

kál og soðin egg. 

 

Og fjölmargt Sögull sagði 

um soðin egg og kál, 

en alltaf Þögull þagði 

um þessi sömu mál. 

 

Uns reiður sagði Sögull: 

-Þitt sálarlíf er hrumt. 

-Þegiðu, svarar Þögull 

og það var allt og sumt. 

(Þórarinn Eldjárn, 1991 - Óðfluga) 

 

Sögull og Þögull eru vinir. Eins og sjá má í ljóðinu, virðir Sögull ekki rétt Þöguls til að 

vera eins og hann er. Með þessu ljóði er hægt að beina athyglinni að möguleikum Þöguls 

og afleiðingum þeirra. Með mannréttindahugtakinu geta börn þá fræðst um réttindi sín 

og ígrundað hegðun og afleiðingar. 
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3.5 Jafnrétti 

Mannréttindi og jafnrétti vinna saman og geta ekki án hvors annars verið. Allir eiga rétt á  

tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa skapandi lífi í frjálsu 

samfélagi þar sem skilningur, umburðarlyndi og jafnrétti ríkir. Hver og einn ætti að fá að 

taka þátt í að skapa lýðræðissamfélag í skólum þar sem jafnréttis, sanngirni og réttlætis er 

gætt, ásamt því að hugað er að  líðan barnanna (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 6). 

Jafnrétti er stórt og vítt hugtak sem nær til margra þátta. Til að mynda hefur aldur, 

búseta, kyn, fötlun, litarháttur, kynhneigð, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, 

tungumál, ætterni og þjóðerni áhrif á jafnrétti. Jafnrétti á að ganga gegn mismunun og 

misrétti af öllu tagi (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2011, bls. 20). 

Íslenskt skólakerfi byggir á hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Í öllu skólastarfi 

má finna jafnrétti og á það að vera hluti af andrúmslofti og menningu skólanna (Kristín 

Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 6). Skóli án aðgreiningar byggir á stefnu þar sem menntun er 

réttur allra og litið er svo á að samfélagið beri ábyrgð á að tryggja öllum menntun við 

hæfi. Markmið skóla án aðgreiningar snýst um að draga úr kerfisbundnu misrétti og að 

viðurkenna og fagna eigi fjölbreytileikanum (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 10).  

Ísland er orðið að fjölmenningarlegu samfélagi. Gegnir skólinn þar lykilhlutverki til 

þess að byggja upp samskipti þar sem menning, trúarbrögð, viðhorf og lífsskoðanir 

njóta virðingar (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 26). Þekking á mismunandi 

trúarbrögðum er mikilvæg ef skilja á menningarmun, trúarbrögð og lífsskoðanir þar 

sem þessi atriði eru oft samofin fjölskyldulífi barna. Ef samskipti heimilis og skóla eiga 

að dafna og ná árangri verða kennarar að átta sig á því hvernig tryggja megi jafnan rétt 

allra óháð lífsskoðunum (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 30). 

Hver og einn býr yfir sínum styrkleikum og veikleikum. Í tilteknum skilningi búa allir 

yfir einhverjum hæfileikum og við takmarkaða getu. Margt hefur breyst á síðustu árum 

í tengslum við jafnrétti kynjanna. Þrátt fyrir það ríkja enn gamlar hugmyndir um 

hlutverk kynjanna að einhverju leyti og það sama má segja um fatlanir. Fötlun er 

eðlilegur hluti af lífinu og er okkur brýnt að stuðla að og efla umræðu um 

margbreytileika lífsins. Mikilvægt er að kveikja umræðu um þessar aðstæður og viðhorf 

og vekja börn til umhugsunar á mannlegu eðli og mannlegum fjölbreytileika. Getur það 

leitt til þess að dregið verði úr ýmsum hindrunum í samfélaginu til að auðvelda 
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þátttöku allra, eins og kostur er. Umfjöllun um fatlanir og réttindi fatlaðra er hluti af 

lífinu og ætti ávallt að snúast um margbreytileika og styrk (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, 

bls. 18 og 33). 

 Allt frá blautu barnsbeini þróum við með okkur þekkingu og leikni. Þessa þekkingu 

og leikni þróum við í gegnum þá menningu sem við njótum, í fjölskyldu okkar og 

samfélagi. Sú þekking sem við þróum með okkur birtist í öllum okkar háttum, hugarfari 

og væntingum til framtíðar. Sá sem hefur alist upp við aðstæður og menningu sem 

byggir á gildum, sem svipa til gilda skólans, hefur forskot á aðra til náms. Efnahagur, 

menntun, fjölskyldu- og vinabönd ásamt uppruna, þjóðerni og búsetu eru allt þættir 

sem geta skilið á milli stéttarhópa samfélagsins, bæði einir og sér eða saman. Staða 

fólks í þjóðfélaginu er háð mörgum þáttum og bundin stað og stund (Kristín Dýrfjörð 

o.fl., 2013, bls. 44,46). 

Í skólastarfi þurfa börn að fá tækifæri til að vinna saman í leik og starfi. Slík 

samskipti eru forsenda þess að þekking færist frá þeim eldri til hinna yngri. Með 

þessum samskiptum má stuðla að jafnrétti óháð aldri og vinnur það gegn óæskilegum 

áhrifum aldursmunar (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 40). Að sama skapi þurfa 

kennarar að vera vakandi fyrir staðalímyndum kynja, efla virðingu og tryggja möguleika 

fjölbreyttrar menningar (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 46). Brýnt er að kennarar leggi 

sig fram við að koma börnum í skilning um það að einstaklingar með fötlun eru að 

flestu leyti rétt eins og þau sjálf, með sín margvíslegu persónueinkenni. Samfélagið og 

umhverfið býr til hindranir fyrir fólk þar sem ekki er gert ráð fyrir skertri getu á einn 

eða annan hátt, það veldur fólki oft meiri hindrun en hin eiginlega líkamlega eða 

andlega fötlun (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013, bls. 35-36).  

Í leikskólum fögnum við margbreytileikanum. Það má sjá með tilkomu leikskóla án 

aðgreiningar. Er þá mikilvægt að kennarar finni skemmtilegar en skilvirkar leiðir til að 

opna fyrir umræður um margbreytileikann. Ljóð geta gengt stóru hlutverki í því ferli, 

sérstaklega þegar valin eru ljóð sem innihalda kímni og henta áhugasviði barna. Tilvalið 

er að velja ljóð sem fjalla um málefni sem einhverjum gæti fundist stangast á við 

staðalímyndir. Umræða um þær staðalímyndir, þar sem börnin myndu til að mynda 

prufa að setja sig í spor þess sem fellur ekki í það mót sem margir telja „eðlilegt“ gæti 

til að mynda orðið fróðleg og skemmtileg ekki bara fyrir börnin heldur kennarana líka.  
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Ljóðagerð með börnum sem lýtur að jafnrétti hefur einnig upp á margt að bjóða. Í 

framhaldi af því að setja sig í spor annarra væri tilvalið að bregða sér í búning skáldsins. 

Hægt væri að leggja upp með að semja ljóð sem skorar á þessar staðalímyndir og 

stuðlar að jafnrétti allra.  

Heimskringla 
Heimskringla var heimsk og ringluð kind 
sem hélt hún væri önd og síst nein rolla. 
Hún endaði sem algjör hryggðarmynd 
ein og blaut við tjarnir, vötn og polla. 
 
Hún sagði bara BRA en aldrei ME 
og brauð hún vildi en hvorki mjólk né töðu. 
Svona er það sem skandalarnir ske: 
Hún skildi hvorki hlutverk sitt né stöðu. 
 
Ef fundið var að því fór hún strax í vörn 
og fullyrt er að hún sé enn á sveimi 
og sé að reyna að synda niðri á Tjörn 
sem er stærsta brauðsúpa í heimi. 
   (Þórarinn Eldjárn, 1992 - Heimskringla) 
 

Hún Heimskringla er, samkvæmt ljóðinu, greinilega ekki eins og kindur eru flestar. 

Hún kýs að vera öðruvísi og líður ekki vel þegar aðrir vekja athygli á því. Með þessu ljóði 

Þórarins Eldjárns, geta börn sett sig í spor Heimskringlu. Þau geta velt því fyrir sér hvernig 

þeim myndu líða í hennar sporum og hvernig mætti stuðla að jafnrétti í því samhengi. 

 

3.6 Heilbrigði og velferð 

„Heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan. Það ræðst af flóknu samspili 

einstaklings við umhverfi sitt og félagslegum kringumstæðum. Allt skólastarf þarf að efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan óháð efnahag og aðstæðum enda 

verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla“ (Margrét Héðinsdóttir o.fl. án bls. 

2013). Heilbrigði og velferð tengjast hinum grunnþáttunum á ýmsa vegu. Það eru 

mannréttindi að hver og einn njóti heilbrigðis og velferðar, það tengist sjálfbærni að 

núlifandi og komandi kynslóðir fái tækifæri til að lifa heilsusamlegu lífi. Einstaklingur þarf 

að vera læs á eigin líkama og þarf að geta lesið í eigin heilsu (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 

2013 bls. 13). 
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Segja má að meginmarkmið skóla sé miðlun þekkingar, félagslegt uppeldi og þroski 

einstaklinga. Miðlun þekkingar hefur oft orðið ofan á hvað varðar skólastarf en rannsóknir 

sýna að hlúa verður að andlegum, félagslegum og tilfinningalegum þroska barna ef miðlun 

þekkingar á að skila árangri (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 6). Í skólum fer fram 

mikill hluti af félagsmótun barna, unnið er að eflingu sjálfsmyndar og góðra samskipta við 

aðra. Þar er börnum veitt tækifæri til að efla líkamlegt hreysti og móta jákvætt viðhorf til 

heilnæmra hátta svo sem útiveru og hreyfingar (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 8). 

Kennarar verða að leggja sitt af mörkum til að skapa heilsueflandi umhverfi fyrir 

nemendur. Þeir þurfa að láta sér málefni barna varða, stuðla að góðum og  

uppbyggjandi samskiptum og geta frætt þau um heilsutengd málefni. Fjalla má um 

tilfinningar, samskipti, styrkleika, veikleika og ýmsa aðra þætti sem tengjast heilbrigði og 

velferð hvers og eins. Þar má til dæmis nefna að mikilvægt er að öll börn fái að læra um 

mannslíkamann og hvernig hann starfar, hollustu í fæðuvali, hreyfingu, ábyrgð og virðingu 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 14). 

Þörfin fyrir næringu og hvíld er mikil hjá börnum, enda eru það grunnþarfir hvers 

einstaklings. Vaxandi ungviði þarf nauðsynlega að fá reglulega, fjölbreytta og holla fæðu. 

Það að borða er einnig félagsleg athöfn og umhverfið og andrúmsloftið sem ríkir í 

matartímum skiptir ekki síður máli fyrir líðan og heilsu en fæðan sjálf (Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 35). Nætursvefn skiptir miklu máli þegar kemur að hvíld en 

Nætursvefninn skiptir mestu máli en er þó utan seilingar skólanna. Kennarar og annað 

starfsfólk skóla geta engu að síður haft jákvæð áhrif á svefn barna með því að fræða bæði 

börn og foreldra um mikilvægi svefnsins og taka tillit til þarfa hvers og eins varðandi hvíld í 

dagskipulagi (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 31).  

Rétt eins og næring og hvíld er hreyfing nauðsynleg líkamlegum þroska barna. 

Hreyfing á unga aldri hefur ekki einungis áhrif á heilsu og líðan á því æviskeiði heldur 

einnig síðar á lífsleiðinni. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á námsárangur, svefn, líðan, bein, 

efnaskipti og fleiri líkamleg og andleg einkenni (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 37). 

Hollt mataræði, hvíld og hreyfing vinna gegn álagi og hafa jákvæð áhrif á allt og alla. 

Kennari getur ýtt undir heilbrigði og velferð allra barna með því að sinna vel þessum 

þáttum og fræða börn um mikilvægi þeirra (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 9). 
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Mikilvægt er að börn geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og læri að beita þeim. 

Flestir eru sammála um mikilvægi þess að styðja við börn í uppbyggingu jákvæðrar 

sjálfsmyndar sem grundvallast af sjálfsvitund og sjálfsvirðingu. Sjálfsmynd okkar er í 

sífelldri mótun, við fæðumst ekki með sjálfsmynd. Börn fá í gegnum umhverfi sitt og 

samskipti við aðra alls kyns skilaboð sem þau byggja sína sjálfsmynd á. Allt sem við gerum, 

segjum og upplifum hefur áhrif á sjálfsmynd okkar og hvernig hún mótast. Allt eru 

þetta púsl í því stóra púsluspili sem sjálfsmyndin er. Þeir sem mestu skipta í lífi barnsins og 

það lítur upp til, hafa mest áhrif á sjálfsmynd þess. Foreldrar eru í lykilhlutverki hvað þetta 

varðar ásamt kennurum og vinum. Mörg börn sem og fullorðnir eiga erfitt með að taka 

sjálfstæðar, upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir. Þessa leikni verður að þjálfa á ýmsan 

hátt. Skólinn verður að gefa börnum næg tækifæri til þess að velja og taka ákvarðanir um 

eitt og annað sem lýtur að námi þeirra og daglegu starfi í skólanum (Margrét Héðinsdóttir 

o.fl., 2013 bls. 21, 26).  

Erfitt hefur þótt að finna góða skýringu á hugtakinu velferð. Oftast er þó stuðst við þá 

skýringu að velferð sé æskileg og hagstæð staða einstaklinga eða hópa í efnislegum, 

félagslegum og andlegum skilningi. Skilningur á hugtakinu tekur þó mið af þeirri menningu 

og gildum sem ríkja á hverjum stað og hverri stundu(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 

10). Jákvæð samskipti eru forsenda vellíðunar og árangurs. Þau snúast um virðingu, traust 

og samkennd. Samskiptahæfni byrjar að þróast strax við fæðingu. Börn læra það sem fyrir 

þeim er haft og verða, eins og áður segir, þeir sem hafa mest samskipti við börnin 

sjálfkrafa fyrirmyndir þeirra í samskiptum. Verji barn meirihluta vökutíma síns í skóla, eins 

og staðan er hjá flestum börnum á Íslandi, hafa samskiptin þar mest áhrif á börnin á þeim 

tíma (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 27). Í samfélagi þar sem jákvæðum 

samskiptum, vináttu, virðingu, samhygð og umburðarlyndi er gert hátt undir höfði er 

líklegt að fólki líði vel (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013 bls. 31). 

Hægt er að vinna með heilbrigði og velferð á fjölbreyttan hátt í skólastarfi. Ljóð eru 

einn af þeim þáttum sem gefa tækifæri á vinnu með þessi málefni, hægt er að vinna með 

þarfir barna út frá ýmsum sjónarhornum; tilfinningalegar þarfir, líkamlegar svo og 

félagslegar. Allt tengist þetta heilbrigði og velferð. Við getum velt fyrir okkur með 

börnunum, hvað er það sem lætur okkur líða vel? Hvað þurfum við í okkar lífi til að stuðla 

að heilbrigði okkar og vellíðan? Hvað getum við gert til að stuðla að því að við og aðrir 
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njótum heilbrigði og vellíðunar? Ljóð eru kjörin þegar kemur að því að kenna börnum 

góðar og hollar matarvenjur.  

Í ljóðum má finna ýmiss konar tilfinningar og tengjast þær allar heilbrigði og velferð. 

Ljóðið hér á eftir er til að mynda ríkt af tilfinningum og býður það upp á ýmsa möguleika í 

vinnu með börnum. 

Latasti hundur í heimi 
Latasti hundur í heimi 
hann væri oft á sveimi 
í borginni þar sem ég bý 
bara ef hann nennti því. 
 
Hann skeytir ekkert um aðra 
nennir aldrei að snuðra og flaðra 
ekki neitt upp að þefa  
og aldrei að bíta og slefa. 
 
Hann nennir engan að elta 
ekki heldur að gelta 
engan veginn að urra 
kannski einstaka sinnum að murra. 
 
Í rauninni má kallast algert undur 
að hann skuli nenna að vera hundur. 

(Þórarinn Eldjárn, 2001 – Grannmeti og átvextir) 
 

Þessi hundur er greinilega ekki glaðasti hundur í heimi. Þrátt fyrir það er ljóðið 

skemmtilegt og býður upp á að börn tengi ljóðið við líðan. Þau geta velt því fyrir sér 

hvernig hundinum líður, hvað hann gæti gert til að bæta líðan sína og hvað það hafi verið 

sem olli þessari vanlíðan.  

Ljóð geta gefið börnum leið til að tjá sig á þann máta sem þau kjósa svo þeim líði vel. 

Þau fá þar tæki til að setja fram tilfinningar sem hugsanlega er erfitt að ræða í daglegu 

tali. Kennarinn á að koma því þannig fyrir að börn átti sig á að ekkert er rétt eða rangt í 

ljóðagerð og því á þeim að vera frjálst að setja fram þær tilfinningar sem þau vilja ræða í 

ljóði. 
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4 Niðurstöður og umræður 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þá möguleika sem búa í ljóðalestri og 

ljóðagerð með börnum. Stefnt var að því að sýna fram á þau tækifæri sem búa í vinnu 

með ljóð út frá grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla 2011. Eftir skrif þessarar ritgerðar 

hafa höfundar sannfærst enn frekar í þeirri trú að ljóðavinna, hver svo sem hún er, bjóði 

upp á marga möguleika í leikskólastarfi.  

Eins og fram hefur komið spila ljóð stóran þátt í bernsku flestra. Börn verða fyrir 

áhrifum ljóða alla daga, þegar þau leika sér, þegar þau syngja, hlusta á eða fara með vísur. 

Þessi áhrif koma ekki síst frá leikskólanum en í flestum leikskólum spila vísur, ljóð og 

söngvar stórt hlutverk í daglegu starfi. Það er því ekki úr vegi að nýta sér þá hefð sem fyrir 

er í leikskólunum og vinna markvisst að markmiðum grunnþátta aðalnámsskrár með þann 

skemmtilega efnivið sem ljóðin eru.  

Líkt og Kiefer, Hepler og Hickman (2007) telja höfundar að ljóð ættu ekki að segja til 

um reynslu heldur bjóði hlustandanum að taka þátt í reynslunni. Með því að börn fái 

tækifæri á að taka þátt í reynslunni geta þau öðlast nýja sýn og nýtt viðhorf á heiminn. Ný 

reynsla býður einnig upp á örvun skynjana á borð við tilfinningar, lyktar- og bragðskyn og 

myndræna nálgun. Með tilfinningarlegum viðbrögðum barna við ljóðum geta þau þróað 

tilfinningalega vitund sína og dýpkað skilning sinn á andlegri heilsu. Ávinningur af slíku 

tilfinningalæsi á yngri árum hefur varanleg áhrif á börn. Að sama skapi tengjast þessir 

þættir beint við grunnþáttinn heilbrigði og velferð þar sem áhersla er á andlega, líkamlega 

og félagslega líðan barna. 

Miklu máli skiptir að gera börnum kleift að umgangast ljóð í sínu daglega umhverfi. 

Nauðsynlegt er að gera ljóðin sýnileg og ýta þannig undir grunnþáttinn læsi. Kennarar eru 

þar í aðalhlutverki en þeir eru lykillinn að því að kynna ljóð fyrir börnum. Kennarar verða 

að velja ljóð sem höfða til barna, reynslu þeirra og áhugasviðs. Kennarar bera einnig 

höfuð ábyrgð á því að setja ljóðin fram á áhugaverðan hátt fyrir börn. Þeir þurfa að hafa 

áhuga á því sem þeir eru að lesa til þess að lesturinn grípi börnin og vekji upp forvitni 

þeirra. Við hvetjum kennara því eindregið til að kynna sér ljóðin vel, um hvað þau fjalla, 
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hvernig væri hægt að vinna með þau og þess háttar, en innlifun í frásögn og ást á ljóðum 

smitar út frá sér.  

Kennari þarf að hafa byggt upp ljóðaumhverfi í skólanum. Hann þarf að hafa unnið 

undirbúningsvinnu þar sem hann hefur kynnt ljóð fyrir börnunum og veitt þeim 

ánægjulega reynslu af þeim. Í framhaldi af því er svo hægt að hefja ljóðagerð. Vænlegt er 

að samtvinna ljóð daglegu námi barnanna og því hentar þemavinna einkar vel þegar 

kemur að vinnu með grunnþættina. Einn grunnþáttur er þá tekinn fyrir í einu, ljóð valin af 

gaumgæfni sem ýta undir umræður eða fjalla beint um efni þess grunnþáttar.    

Þegar unnið er að ljóðagerð með ungum börnum líkt og i leikskólum er tilvalið að 

vinna í hópum. Ljóðagerð er ekki eingöngu fyrir einstaklinga, það getur veitt börnum 

nauðsynlegt öryggi að hafa önnur börn með í hópnum. Þannig átta börn sig á því að allar 

hugmyndir skipta máli og að í ljóðagerð eru engin rétt eða röng svör. Þessa vinnu má svo 

tengja við grunnþættina jafnrétti og lýðræði og mannréttindi, en með slíku fyrirkomulagi 

læra börnin að hver og ein hugmynd skiptir máli og hefur áhrif. Allir ættu að fá að koma 

sinni hugmynd á framfæri og finna að allar hugmyndir eru mikilvægar.  

Í ljósi þess sem komið hefur fram í verkefni þessu, álykta höfundar að vel sé hægt að 

stuðla að námi barna í gegnum ljóð og ljóðagerð þegar horft er til grunnþátta 

aðalnámskrár.  
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5 Lokaorð 

Í leikskólum landsins koma söngvar, vísur, þulur og ljóð daglega við sögu. Fyrst syngja 

kennarar söngvana og börnin taka svo undir eftir þekkingu og getu. Yfirleitt er sunginn 

sami grunnur söngva og vísna ár eftir ár, þar sem hefðin er höfð að leiðarljósi, en flóknari 

söngvum er þó bætt við eftir því sem börnin eldast. Þá hefur reynslan sýnt að kennarar 

nýta ekki þennan fjölbreytta og skemmtilega efnivið til fulls.  

Reynsla höfunda á vettvangi hefur þó sýnt áhrifamátt ljóða, vísna og söngva. Áhrifin 

má sjá í ánægjunni sem þeim fylgir, málþroska og vaxandi áhuga barna á tungumáli okkar. 

 Í gegnum tungumálið, auka ljóð á upplifun barna og gefa þeim nýja sýn í þá heima sem 

þau þekkja til og framandi heima. Slíkar upplifanir eru ómetanlegar og einskorðast ekki 

við börnin heldur hafa einnig djúpstæð áhrif á kennarana. Áhrif sem hleypa kennurum inn 

í hugar- og reynsluheim barna. Kennarar fá, í gegnum ljóðagerð með börnum, tækifæri á 

að kynnast þeim og búa til nýjar minningar í sameiningu. 

Höfundar vilja, með þessari ritgerð, leggja áherslu á að kennarar þurfa ekki að hljóta 

einhverja sérstaka þjálfun í vinnu með ljóð til þess að geta stuðlað að slíkri vinnu. Með 

viljann og framtakssemina að vopni geta kennarar búið til ljóðaumhverfi í skólanum sínum 

og stuðlað að góðri vinnu með ljóð og ljóðagerð með börnum. Efniviðinn er að finna víða 

um leikskóla og er ekkert því til fyrirstöðu að nýta hann og byggja upp ljóðasamfélag 

innan leikskólanna. 
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Viðauki: Hugmyndabanki 

Í þessum viðauka setja höfundar fram fjölbreyttar hugmyndir að vinnu með ljóð og 

ljóðagerð í leikskólum. Grunnþættir aðalnámskrár verða hafðir að leiðarljósi – einn eða 

fleiri við hvert ljóð. 

Í fyrri hlutanum eru hugmyndir að vinnu og verkefnum út frá ljóðum sem höfundar 

hafa fundið við lestur ljóðabóka. Öll eru ljóðin valin eftir áhugasviði og aldri 

leikskólabarna. Í seinni hlutanum er að finna hugmyndir höfunda að ljóðagerð með 

börnum. Þar má sjá margvíslegar leiðir sem kennarar geta nýtt sér þegar virkja á börn í 

ljóðagerð. Vilja höfundar þó leggja áherslu á að ekki er vænlegt að hefja vinnu með 

ljóðagerð nema að börnin hafi einhvers konar reynslu af ljóðum.   
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Ljóð og verkefni 

Bækur  

 

Bækur eru þykkar, þunnar, 

þungar, léttar, djúpar, grunnar, 

óþekktar og öllum kunnar, 

augu og eyru, nef og munnar. 

 

Gaman er að liggja og lesa 

langar nætur uppi í bæli 

söguskruddur, skræður, pésa, 

skýrslur, ljóð og eftirmæli. 

 

Ótal bækur bíða í hillum, 

blína út í næturhúmið, 

troðfullar af visku og villum 

vilja komast með í rúmið. 

 

Þar er sól og þar er bylur, 

þar er sorg og mikil kæti, 

þar er allt sem þjóðin skilur: 

þögn og ró og skrípalæti. 

(Þórarinn Eldjárn, 2007, Gælur, fælur og þvælur) 

Grunnþáttur: Læsi 

Ljóðið Bækur sýnir á skemmtilegan hátt hvernig má leika sér að samheitum og andheitum. 

Að sama skapi eru orð í ljóðinu sem börnin þekkja ekki til og því tilvalið fyrir kennarana að 

hefja umfjöllun um hin margvíslegu tegundir rita; söguskrudda, skræður, skýrslur o.s.frv. 

Einnig er hægt að skipta ljóðinu niður eftir erindum og fjalla um eitt þeirra í einu. Það mun 

ef til vill auðvelda börnum til að mynda skilning sinn á ljóðinu. 
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Á ég að segja þér söguna af kónginum Gúllifer, 

sem réði fyrir borginni Tónum og Temprum? 

Drottning hans hét Dettiklessa 

Hellnamessa Hérogþessa. 

Dóttir hans hét Þeysiblaðra 

Hellnamaðra og Hérogþaðra. 

Sonur hans hét Runtus og Truntus 

og Herragullmuntus. 

Svo sigldi allt fyrir nesið langa  

og nú er úti sagan hin stranga. 

   (Fleiri gamlar vísur handa nýjum börnum, 1995) 

 

Grunnþáttur: Læsi 

Ljóðið um kónginn Gúllifer er eitt þeirra ljóða þar sem leikið er með tungumálið. Kennarar 

geta sett fram spurningar um viss orð í ljóðinu, t.d. Dettiklessa. Þá geta kennarar velt fram 

spurningum og athugasemdum um samsett orð. Í framhaldi af því geta kennarar eflt 

börnin í skilningi sínum á samsettum orðum með því að fara í orðaleiki. 
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Höfuðfatahöfuðpaurinn 

 

Hvað sem ýmsu öðru líður: 

Öllum sköllum 

Höfuðfatabúðin býður 

best af öllum. 

 

Pípu-, flóka-, káboj-, kína-, 

kúluhatta. 

Mjúka, harða, fúla, fína, 

flata, bratta. 

 

Pottlok, báta, kæpur, kollur, 

krúnur, lúfur, 

hettur, skuplur, skýlur, frollur, 

skyggnishúfur. 

 

Höfuðfatahöfuðpaurinn 

húsum ræður. 

Aðalhattayfirgaurinn -  

ótvíræður. 

(Þórarinn Eldjárn, 2007, Gælur, fælur og þvælur) 

 

Grunnþáttur: Lýðræði og mannréttindi 

Finna má margvíslegar tengingar við grunnþætti aðalnámskrár í ljóðinu 

Höfuðfatahöfuðpaurinn. Sem dæmi má sjá að boðskapur ljóðsins er, að hvernig sem 

höfuðfötin eru, gegna þau öll sama hlutverkinu. Því er hægt að tengja boðskapinn við 

reynslu barna á þann hátt að óháð útliti okkar mannkynsins, þá erum við öll eins að innan.  
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Veran Vera  

 

Ég hitti í morgun voða skrýtna veru 

með víraflækjuhár og græna peru 

bláa tungu og tíu litlar hökur 

og tær sem minntu á rjómapönnukökur. 

 

Hvaðan skyldi hún vera þessi vera? 

Vandi sýndist mér úr því að skera:  

Ef til vill frá Höfn í Hornafirði? 

Hreinlegast var bara að ég spyrði.  

 

En sem ég var að spá og spekúlera 

hvort spurt ég gæti: Hvaðan ertu, vera?  

Þá sagði veran: - Daginn, góðan daginn, 

daginn kæri vinur, glaðan haginn.  

 

Og undir eins þá heyrði ég á hreimnum 

að hún var utan úr geimnum.  

(Þórarinn Eldjárn, 1992 - Grannmeti og átvextir) 

  

Grunnþáttur: Sköpun 

Ljóð sem þessi ýta undir skapandi hugsun barna, þau sýna fram á að í ljóðagerð er ekkert 

rétt eða rangt. Í ljóðagerð máttu setja fram þínar furðulegustu hugmyndir og þær geta 

orðið að fallegu og skemmtilegu ljóði. Börnin fá að nota ímyndunarafl sitt og skapa sínar 

eigin verur eða hluti og jafnvel sinn eigin heim. 
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Snati og Óli 

 

Heyrðu snöggvast, Snati minn, 

snjalli vinur kæri, 

heldurðu ekki að hringinn þinn 

ég hermannlega bæri? 

 

Lof mér nú að leika að 

látúnshálsgjörð þinni. 

Ég skal seinna jafna það 

með jólaköku minni. 

 

Jæja þá, í þetta sinn 

þér er heimil ólin. 

En hve nær koma, kæri minn, 

Kakan þín og jólin? 

(Þorsteinn Erlingsson, - Vísnabókin) 

 

Grunnþáttur: Jafnrétti 

Þetta sígilda ljóð um Snata og Óla hentar mjög vel í vinnu með jafnrétti. Til dæmis er hægt 

að vinna með hugtakið að skiptast á og hentar þetta ljóð því mjög vel þegar kemur að 

yngstu börnunum sem eru einmitt í óða önn að læra það hugtak í leikskólanum. 
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Vor úr vetri  

 

Árstíðirnar eru bara fjórar, 

ólíkar og misjafnlega stórar. 

 

Hvort ein er annarri betri 

fer eftir skapi og smekk: 
VORIÐ kemur úr vetri 
og vermir fremsta bekk. 
 
SUMAR svo úr vori 

með sólskin þindarlaust. 
Þá sprettur allt úr spori 
og spírar fram á HAUST. 

 

Haustið kólnar svo heldur betur, 
harðnar og breytist í VETUR. 

(Þórarinn Eldjárn, 2010, Árstíðirnar) 

 

Grunnþáttur: Sjálfbærni 

Leikskólabörn hafa flest einhverja reynslu af árstíðarskiptum. Í leikskólum þurfa börn að 

klæða sig eftir veðri og oft velta þau því fyrir sér hvernig skuli klæða sig í 

samverustundum. Það skiptir því máli að fræða börnin um árstíðirnar og 

veðrabreytingarnar sem eiga sér stað. Hægt er að finna mörg ljóð sem fjalla að einhverju 

leyti um árstíðirnar og eru nokkur hér að neðan.  

Mikilvægt er að kennarar lesi ljóðin upphátt og með innlifun svo börn geri sér grein 

fyrir áherslum ljóðsins. Með þessu ljóði Þórarins Eldjárns, geta kennarar opnað fyrir þemu 

eða verkefni. Í framhaldi af því geta kennarar látið hugann reka um hugmyndir til að 

dýpka skilning barna á árstíðarhugtökunum.  

Bókin Árstíðir eftir Þórarin Eldjárn er gríðarlega góður efniviður til þess að vinna með 

árstíðirnar. Bókin er ríkulega myndskreytt af Sigrúnu Eldjárn. Bæði ljóðin og myndirnar 

gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og hafa börn gaman af. 
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Haustrigningar  

 

Haustrigningar hlæja að mér, 

haustrigningar rigna sér. 

Haustrigningar allar í einu baði, 

allt verður að svaði. 

 

Haustrigningar sulla og sulla, 

svaðið verður drulla. 

Haustrigningar detta og detta, 

drullumalla, skvetta og sletta. 

 

Haustrigningar falla og falla, 

falla á allt og alla. 

Haustrigningar leka og leka, 

mig langar að smíða mér fleka. 

(Þórarinn Eldjárn, 2010, Árstíðirnar) 

 

Grunnþáttur: Sjálfbærni 

Ljóðið Haustrigningar gefur börnum góða sýn á rím orða sem þau þekkja til. Enn fremur 

hvetur ljóðið börn til þess að fara út að rannsaka. Hægt er að rannsaka rigninguna á 

marga vegu. Til að mynda geta kennarar hvatt börnin til þess að hoppa í pollum og sjá 

hvað gerist. Það má búa til drullukökur og sulla með regnið með því að blanda því við 

annan efnivið. Einnig má skoða hvað gerist þegar hættir að rigna og sólin kemur; hvert 

fara pollarnir? Af hverju þornar grasið? Hvað gerist ef við setjum regnið í skál og höfum 

skálina inni? 
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Bókagleypir 
 
Hann Guðmundur á Mýrum borðar bækur, 
það byrjaði upp á grín en varð svo kækur.  
Núorðið þá vill hann ekkert annað,  
alveg sama þó það sé bannað.  
 
Hann lætur ekki nægja kafla og kafla, 
hann kemst ekki af með minna en heilan stafla.  
Hann er víða í banni á bókasöfnum,  
en beitir gerviskeggi og fölskum nöfnum.  
 
Hann gleypir í sig feitar framhaldssögur 
og fær sér inn á milli stuttar bögur. 
Hann telur víst að maginn muni skána 
í mörgum við að bíta i símaskrána.  
 
Hann segir: Þó er best að borða ljóð,  
en bara reyndar þau sem eru góð.  

(Þórarinn Eldjárn, 1991 - Óðfluga) 
 

Grunnþáttur: Heilbrigði og velferð 

Ljóðið um hann Guðmund bókagleypi er hægt að tengja grunnþættinum heilbrigði og 

velferð. Hægt er að vinna með og ræða mataræði og matarvenjur út frá þessu ljóði. 

Hvernig myndi manni líða í maganum ef maður borðaði bara bækur? Eða bara einhverja 

eina tegund af mat?  Hvað er hollt og gott fyrir líkamann okkar? 

 

 

Rjúpan var að reka við 

rétt fyrir sunnan bæinn. 

Það kalla ég ljótan sið 

á sjálfan sunnudaginn 

  (Gamlar vísur handa nýjum börnum, 1994) 

 
 
Grunnþáttur: Heilbrigði og velferð 

Þetta stutta og skemmtilega ljóð er til dæmis hægt að nota í vinnu með heilbrigði og 

velferð. Hægt er að spyrja spurninga líkt og: Afhverju er ljótur siður að reka við? Afhverju 

þurfum við að reka við? Getur verið hættulegt að halda í sér lofti? 
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Ljóðagerð 

Möguleikarnir eru margvíslegir þegar hefja á ljóðagerð með börnum. Ljóð geta fjallað um 

allt milli himins og jarðar, jafnvel um draumóra.  

Rétt er að benda á að öll þau ljóð og verkefni sem eru hér að framan er hægt að nýta í 

ljóðagerð. Ef börn fá að kynnast ljóðum, fá tækifæri til að skoða og rannsaka og öðlast 

reynslu, má búa þau undir ljóðagerð. Eftir að kennarar hafa stuðlað að einhvers konar 

vinnu með ljóðum geta þeir, til að mynda, ef börn eru búin að rannsaka rigninguna, þá 

mætti hvetja þau til þess að búa til sitt eigið ljóð um rigninguna. Það má gera bæði í 

hópum eða með einstaklingum. Það sem kennarar þyrftu ávallt að muna, er að hafa blað 

og skriffæri við hönd.  
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Sköpun 

Öll ljóð tengjast grunnþættinum sköpun á einhvern hátt. Sköpun er allt það sem tengist 

ímyndunarafli okkar með því að túlka hana með tilteknum hætti.  

 

1. Ein leiðin til að stofna til ljóðagerðar er að nýta myndir barna. Þessi leið 

hentar öllum aldri, eða þegar þau eru komin með skiljanlegan orðaforða. 

Kennarar geta lagt fram ýmis þemu, til að  mynda fjölskylduþema. Þegar 

börnin hafa teiknað myndir af fjölskyldu sinni geta kennarar nálgast 

viðfangefnið með því að velta upp spurningum um myndina, hvað sé að 

gerast á henni og hverjir séu í fjölskyldunni. Hér er eitt ljóð sem 4 ára 

strákur bjó til út frá mynd sinni:  

Myndin mín 

Hér er ég, fjörr‘ára, 

og mamma, 

sæt og fín. 

Pabbi er Stjáni 

og er stundum bjáni. 

Það rímar! 

 (Styrmir Reynald, 4 ára) 

Þegar þetta ljóð var ort lýsti strákurinn því hverjir væru á myndinni. Í lokin 

áttaði hann sig á því að hann gat rímað og var stoltur af árangrinum. Ljóðið 

staðfestir einnig það að ekki þurfi mikið til þess að efna til ljóðagerðar eða 

vinnu með ljóðum.  

2. Önnur leið til þess að efla skapandi hugsun barna er að fá börn til þess að 

botna setningar. Kennarar geta varpað fram lykilsetningum, líkt og: Ég vildi 

að ég væri..., næsta setning gæti þá verið: þá gæti ég... Þessa leið er hægt 

að þróa eftir hugmyndaflugi kennara og áhugasviði barnahópsins. 

Mögulegt er að þróa leiðina að öllum grunnþáttum aðalnámskrár. 
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Sjálfbærni 

Stór hluti áhugasviðs barna tengjast sjálfbærni; náttúran, dýr, himintunglin, sjórinn o.þ.h. 

Kennurum er því ekkert að vandbúnaði að hefja vinnu með sjálfbærni.  

1. Form ljóða er skemmtilegur eiginleiki. Með formum er hægt að setja upp 

hvaða ljóð sem er á skemmtilegan máta. Sniðugt er að nýta þessa aðferð 

þegar vinna á með barnahóp. Hvert barn getur samið eina línu um tiltekið 

viðfangsefni og að lokum eru línur allra barnanna settar upp í fyrirfram 

ákveðið form. 

Sem dæmi má nefna sólina. Þegar börnin hafa öll samið sína línu, eru 

línunum raðað í form sólarinnar. Þá er möguleiki að nýta geisla sólarinnar 

og ljóðið verður þá lesið í sólarhringsátt. Að sama skapi má nota form 

köngulóar, orma, húsa nú eða hvers þess sem hugurinn girnist. 

2. Tilraunastarfsemi er eitthvað sem börn hafa gaman af og gera mikið af til 

dæmis í leikskólum. Hvort sem börnin eru að skoða hringrás vatns, bráðnun 

klaka, skugga eða annað. Forvitnilegt væri fyrir alla að kanna forhugmyndir 

barna með því að efna til ljóðagerðar áður en tilraunir eru framkvæmdar. 

Þá fá kennarar fram hugmyndir barnanna um áætlaðar tilraunir og 

niðurstöður. Eftir að tilraunir hafa verið framkvæmdar væri tilvalið að búa 

til sameiginlegt ljóð barnahópsins um niðurstöður tilraunanna. Gaman væri 

fyrir kennara, foreldra og börn að sjá muninn á hugmyndum barna, fyrir og 

eftir tilraunirnar. 
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Læsi  

Öll ljóð tengjast læsi. Börn hafa mikinn áhuga á ritmáli, svo ekki sé nefnt rím, 

endurtekningar og hljóð orðanna. Að því sögðu er tilvalið að hefja vinnu með ljóð og 

ljóðagerð í leikskólum þar sem boðið er upp á læsismiðað umhverfi. 

1. Börn hafa áhuga á bókstöfum og tölustöfum og eru gjörn á að læra sína 

stafi fyrst. Þar kemur stafrófið til sögu og geta kennarar nýtt það á marga 

vegu. Ein leiðin til þess að hefja ljóðastund með barnahópi, þar sem börnin 

semja saman ljóð um bókstafina, er að kennarar setji fram upphafsorð 

hverrar línu. Til að mynda: A er fyrir..., B er fyrir..., D er fyrir... o.s.frv. 

Börnin þurfa þá að finna viðeigandi endingu. Að lokum verður ljóðið góður 

efniviður til þess að börnin læri stafina og eigi auðveldara með að muna þá.  

2. Rím er stór þáttur ljóða, þótt það sé ekki algilt. Börn virðast laðast 

sérstaklega að ljóðum sem innihalda rím. Það tekur þó oft dágóðan tíma 

fyrir börn að skilja hvaða orð ríma og af hverju. Kennarar geta eflt skilning 

þeirra með ljóðalestri og orðaleikjum. Sem dæmi geta kennarar stofnað til 

leiks sem gengur út á að börnin klappi saman lófum þegar þau heyra rím 

við upplestur ljóðs. Þegar börnin hafa rétt fyrir sér geta kennarar skrifað 

orðin sem ríma upp á töflu eða blað til þess að sýna börnunum af hverju 

þau ríma. Þannig auka börn við skilning sinn á rituðu máli. 
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Lýðræði og mannréttindi 

Leikskólum ber að búa börn undir samfélagslega ábyrgð. Til dæmis með virðingu fyrir 

náunganum, skoðunum hans og lífsgildum. Það má gera með því að stuðla að tjáningu 

barna um skoðanir sínar, rétt og þátttöku í daglegu starfi leikskólanna.  

1. Til að efla lýðræðislega vitund barna er mikilvægt að kennarar stuðli að 

samvinnu allra. Það er hægt að gera með því að lesa fyrir þau myndrænar 

klípusögur. Myndirnar geta hjálpað börnum að tengja söguefnið við eigin 

reynslu. Eftir upplesturinn gefst kennurum tækifæri til að ígrunda söguna 

með börnunum. Ígrundunin getur leitt til ljóðagerðar þar sem hvert og eitt 

barn fær tækifæri til að koma upplifun sinni af klípusögunni á framfæri. 

2. Reglur leikskólanna eru yfirleitt ekki mjög margar en eru auðveldar. Börnin 

læra þær reglulega fljótt, þó að þau fari ekki alltaf eftir þeim. Til þess að fá 

börnin til að taka þátt í umgjörð leikskólans og mótun starfsins væri 

áhugavert að fá þau til þess að semja reglur. Hvort sem reglurnar giltu fyrir 

allann skólann eða deildina eina og sér. Reglurnar væru hægt að setja upp á 

ljóðrænan hátt með það að markmiði að láta það ríma. Verkefnið yrði 

skemmtilegt en jafnframt krefjandi. 
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Jafnrétti 

Börn kynnast jafnrétti snemma á lífsleiðinni þar sem leikskólar byggja á 

jafnréttisgrundvelli. Í flestum leikskólum landsins er barnahópum blandað, hvað varðar 

kyn, þjóðerni, fötlun eða annað. Í flestum leikskólum eru þó aðallega kvenkyns kennarar 

og er þar af leiðandi mikilvægt að stuðla að jafnréttisfræðslu á leikskólastigi.  

1. Börn alast upp í mismunandi umhverfi þar sem bakgrunnur og hefðir eru 

ólíkar. Kennarar geta nálgast grunnþáttinn jafnrétti, með því að leggja 

áherslu á að vinna gegn staðalímyndum kynjanna. Þá leið er hægt að fara í 

gegnum ljóðagerð. Kennarar geta sest niður með hverju barni þar sem 

barnið segir sína reynslu af hlutverkum foreldra sinna eða annarra 

nákominna.  

Með afrakstri ljóðagerðarinnar, geta kennarar skipulagt vettvangsferðir út 

frá hugmyndum barnanna um staðalímyndir kynjanna. Til dæmis má fá 

kvenkynslöggur í heimsókn, karlkynshjúkrunarfræðinga og fleiri sem geta 

stutt við jafnréttisfræðslu leikskólanna. Eftir þess konar heimsóknir er 

tilvalið að endurtaka leikinn og hefja ljóðagerð að nýju. 

2. Flestir þekkja lagið um allt það sem er bannað. Það má ekki pissa bak við 

hurð né hafa skrúfjárn fyrir sleikjó. Góð leið að mannréttindum væri að 

snúa laginu við og finna allt það sem við megum, það sem allir mega gera. 

Það yrði skemmtilegt hópverkefni sem gæti auðveldlega tengst öðrum 

grunnþáttum. 
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Heilbrigði og velferð 

Mikið er lagt upp úr gildum sem byggja á heilbrigðum venjum í leikskólum. Þar er til að 

mynda skipulögð hreyfing, dans, holl næring og hvíld við hæfi hvers og eins. Að sama 

skapi er lögð rík áhersla á líðan barna í félagslegu og andlegu samhengi. 

1. Líkaminn er viðfangsefni sem býður upp á fjölbreytta möguleika í vinnu 

með leikskólabörnum, þar með talið ljóðagerð. Með yngstu börnunum er 

hægt að beina athyglinni að andlitinu; augum, nefi, munni, hári og eyrum. 

Eftir því sem börnin eldast geta kennarar þróað þemavinnu með búki, 

útlimum, beinum og líffærum. Börn læra mest á því að snerta og skynja 

viðfangsefni svo tilvalið er að nota þeirra eigin líkama og spegla til 

rannsókna. Þá fyrst er hægt að hefja ljóðagerð. Börnin geta velt fyrir sér 

hlutverki líffæranna og hvað líkaminn þurfi til að lifa. Kennarar geta hafið 

ljóðagerðina með því að setja fram spurningu sem börnin svara með ljóði. 

Spurningar á borð við: Hvað þurfum við til að lifa?, Hvað er inni í okkur? 

2. Börn eiga auðvelt með að sýna tilfinningar. Þau eiga þó ekki eins auðvelt 

með að setja tilfinningar sínar í orð. Kennarar geta því eflt tilfinningalæsi 

barna með því að opna sig og sínar tilfinningar. Það getur auðveldað 

börnum að opna sig fyrir kennurum. Með góðu tilfinningalæsi geta börn 

öðlast sjálfs- og félagslegt öryggi. Tilvalið er að kynna börnin fyrir ýmsum 

hliðum tilfinninga okkar og svipbrigði sem þeim oft fylgja. Einnig mætti lesa 

fyrir börn bækur, til að mynda bækurnar eftir Áslaugu Jónsdóttur um litla 

skrímslið og stóra skrímslið. Í skrímsla bókunum eru tilfinningum lýst á 

þann hátt sem börnin skilja og hafa jafnvel reynslu af.  

Í framhaldi af lestrinum væri hlutverk kennarans að kalla fram skoðanir 

barnanna. Það er hægt með því að búa til aðstæður sem skrímslin gætu 

mögulega lent í og hvetja börnin til þess að finna lausnir. Þá er möguleiki á 

að búa til ljóð um lausnir þeirra sem líður ekki nógu vel. 


