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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig hægt er að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barna í 

skapandi starfi og með hliðsjón af fjölgreindakenningu Howards Gardner. Höfundur hefur 

samið ljóð þar sem greindirnar átta sem Gardner skilgreinir koma fram sem persónur og 

aðstoða stúlkuna Tabúlu Rösu við að koma auga á eigin hæfileika. Lýst er fjölbreyttu 

skapandi starfi með ljóðið sem miðar að því að efla sjálfstraust og sjálfsmynd 

leikskólabarna. Höfundur veit ekki til þess að þetta hafi verið gert áður. Fjölgreindakenning 

Howards Gardner hefur vakið athygli vegna þess að hún leggur áherslu á að greindirnar séu 

jafngildar. Ljóðið og vinnan með það gefur börnum tækifæri til að átta sig betur á eigin 

hæfileikum. Í ritgerðinni verður leitast við að svara hvernig má nýta þetta efni til að aðstoða 

börn á leikskólaaldri að bera kennsl á eigin hæfileika, hlúa að getu þeirra, sjálfstrausti og 

sjálfsmynd. Heimildunum í þessari ritgerð var safnað úr fræðibókum og greinum af netinu. 

Enn á eftir að prófa þessa útfærslu en líklegt er að hún uppfylli þau markmið sem hún á að 

sinna.  
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 Formáli 

Þrettán dögum fyrir jól koma jólasveinar og gefa góðum börnum í skóinn. Í hvert skipti sem 

jólasveinn kom í bæinn var lesið um hann í leikskólanum mínum úr bókinni, Jólin okkar, eftir 

Brian Pilkington (2001) en í þeirri bók eru myndskreytingar við „Jólasveinavísur“ Jóhannesar 

úr Kötlum. Það vakti áhuga höfundar að sjá hvað persónurnar og vísurnar heilluðu börnin. 

Börnin höfðu mikinn áhuga á að kynnast íslensku jólasveinunum og fræðast um þá. Út frá 

þessari reynslu var sú ákvörðun tekin að semja ljóð um ævintýri stúlkunnar Tabúlu Rösu 

með svipuðu móti en láta það fjalla um persónur með sérstaka hæfileika sem taka mið af 

greindunum átta sem Howard Garndner gerir grein fyrir í fjölgreindakenningu sinni. Ljóðið 

heitir „Tabúla Rasa og meistararnir átta“. Tabúla Rasa er óörugg með sig og finnst hún ekki 

geta neitt. En meistararnir átta sem segir frá í ljóðinu hjálpa henni að koma auga á hæfileika 

sína. Fjölbreytt skapandi starf sem er skipulagt í kringum ljóðið miðar að því að hjálpa 

leikskólabörnum að koma auga á sína eigin hæfileika sem vonandi eflir sjálfstraust þeirra 

og styrkir sjálfsmynd þeirra. 

Ég vil þakka Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti við gerð 

verkefnisins. Sérstaklega vil ég þakka henni fyrir þá aðstoð sem hún veitti við að setja ljóðið 

upp í núverandi form og leiðbeiningar varðandi verkefnin.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Garðabær, 5.Maí 2017 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Maðurinn þróast í gegnum þá reynslu sem hann upplifir. Að fá seguláttavita í hendurnar 

gerði það að verkum að Albert Einstein byrjaði að hugsa um leyndardóma alheimsins. 

Fiðlusnillingurinn Yehudi Menuhin varð fyrir sambærilegri upplifun eftir sinfóníutónleika. Á 

sama hátt getur hæfni barna aukist á tilteknum sviðum ef þau öðlast reynslu og þeim er 

kennt á uppbyggjandi máta (Armstrong, 2001, bls. 30). Til þess að mannkynið eigi 

möguleika á að eignast fleiri einstaklinga eins og Einstein er mikilvægt að börn fái tækifæri 

til að spreyta sig á ýmsum mismunandi verkefnum. Börn verða að upplifa að það sem þau 

hafa áhuga á sé jákvætt og verðugt verkefni svo það efli sjálftraust og sjálfsmynd þeirra 

batni. Því er þörf á að kennsla stuðli að betri sjálfsmynd með því að vera góð, fjölbreytt og 

styðjandi. Þetta er einkum mikilvægt á þeim tímamótum sem skilin á milli leik- og 

grunnskóla eru. Börnin þurfa að tileinka sér önnur vinnubrögð og nota aðrar aðferðir í 

lærdómi sínum eftir að vera komin í grunnskóla. Hægt er að nota fjölbreyttar aðferðir til 

kennslu og er ein slík aðferð ljóðavinna. Hér verður unnið með frumsamið ljóð höfundar, 

„Tabúla Rasa og meistararnir átta“. Rannsóknarspurningin er: Hvernig er hægt að styrkja 

sjálfstraust og sjálfsvitund ungra barna í skapandi starfi og með hliðsjón af 

fjölgreindakenningu Howards Gardner? 

Ljóðið fjallar um Tabúlu Rösu sem hefur lítið sjálfsálit. Hún ber sig saman við meistarana 

átta sem sigla með henni og er hver þeirra meistari á sínu sviði. Þau svið eru: málgreind, 

rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Eftir að stúlkan hefur borið sig 

saman við alla meistarana telur hún sig vera versta í öllum greindum. Tabúla Rasa áttar sig 

ekki á því í upphafi að meistararnir átta hafa haft lengri tíma til að þróa með sér getu sína. 

Meistararnir koma henni í skilning um það að hún sé frábær og fær á sinn eigin máta. Hún 

uppgötvar að það borgar sig ekki að bera sig saman við aðra og hún á að gera sitt 

persónulega besta. Eftir að hafa meðtekið þennan boðskap meistaranna áttar Tabúla Rasa 

sig á eigin gildi. Hún verður glöð og sátt með sitt þar sem hún siglir áfram með 

meisturunum. Hún leggur ekki lengur mat á sig sjálfa með samanburði við aðra. 

Howard Gardner fannst ekki rétt að bera saman fólk með greindarprófum og var það 

ein af ástæðunum fyrir því að hann kom fram með fjölgreindakenningu sína. Hann vildi líta 

til styrkleika en ekki veikleika einstaklingsins (1993, bls.3-5). Með því að hafa mest vægi á 

styrkleika barnanna mun það hafa jákvæð áhrif á sjálfsálit þeirra og ýtir um leið undir 

hæfileika barnsins. Ljóðið um Tabúlu Rösu var samið til að gefa börnum færi á að vinna með 

fjölgreindakenningu Howards Gardner í fjölbreyttu skapandi starfi. Aðalmarkmiðið með 
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þessu verkefni er að búa til námsefni fyrir leikskólabörn á elsta stigi sem hjálpar þeim að 

átta sig á eigin hæfileikum og getu.  

Í vinnu sinni með Tabúlu Rösu og meistarana átta fá börnin að kynnast betur eigin 

hæfileikum. Þetta gerist með umræðum um ljóðið og vinnu með það ferli sem lýst er hér 

að neðan en í ferlinu kynnast börnin umfjöllunarefni ljóðsins. Þau aðstoða meistarana 

hvern og einn við vandamál sem þeir standa frammi fyrir með því að nota þá sérhæfðu 

greind sem hver þeirra er fulltrúi fyrir. Í lok þeirrar vinnu er farið yfir hvað lærist af ljóðinu. 

Lögð er áhersla á að ljóðið hafi góðan boðskap og vísi til fræðilegra þátta. Í þessari ritgerð 

er sýnt fram á hvernig má búa til kennsluefni út frá fjölgreindakenningu Howards Gardner, 

hvernig má nýta það efni til að aðstoða börn á leikskólaaldri til að bera kennsl á eigin 

hæfileika, hlúa að getu þeirra, sjálfstrausti og sjálfsmynd. 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar verður fyrst fjallað um fjölgreindakenningu Howards 

Gardner. Síðan verður gerð grein fyrir því hvernig sálfræðin skilgreinir og vinnur með 

sjálfsmynd og sjálfsálit. Að lokum verður greint frá því hvernig megi vinna með ljóð og 

hverjir kostir ljóðavinnu séu fyrir kennara og börn. Að loknum fræðilega hlutanum er fjallað 

um um ljóðið „Tabúla Rasa og meistararnir átta“. Þar á eftir kemur kafli um hvaða ferli er 

hægt að nota til að nýta ljóðið til kennslu. Að öllu þessu loknu koma lokaorð þar sem dregin 

eru saman helstu atriði.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður rætt um fjölgreindakenningu Howards Gardner. Kenningin verður 

skilgreind og fjallað um greindirnar átta. Þar á eftir verða kynntar hugmyndir barna um eigið 

sjálf. Þar verður greint frá hugtökunum sjálfsmynd og sjálfstraust. Að lokum verður rætt um 

ljóð og þýðingu þeirra í uppeldi og menntun barna. 

2.1  Fjölgreindakenning Howards Gardner 

Í leiðarljósum Aðalnámskrár leikskóla, segir: „Í leikskóla eiga börn að fá tækifæri til að fást 

við viðfangsefni sem taka mið af áhuga þeirra, styrkleikum og þroska þannig að trú þeirra á 

eigin getu aukist og hneigð þeirra til náms eflist“ (2011, bls. 24). Áhugi barna nær yfir vítt 

svið og eru þau fær um að átta sig á áhugasviði sínu snemma á lífsleiðinni. Ekki er samt víst 

að greindarpróf skilgreini fullkomlega þá getu sem barnið býr yfir. Alfred Binet kom fram 

með fyrsta nothæfa greindarprófið. Hann var beðinn af frönskum yfirvöldum að semja slíkt 

próf snemma á tuttugustu öldinni. Það var hannað til að greina þá sem að voru í hættu á 

að falla úr námi. Greindarpróf átti að nota til að finna þá nemendur sem þyrftu meiri aðstoð 

í námi. En kennarar nýttu sér prófin til að sjá hvort barn væri heimskt eða gáfað (Esposito, 

Grigorenko og Sternberg, 2011, bls. 81). Howard Gardner var ósáttur við að greind væri 

aðeins hugsuð út frá bóklegri greind. Hann lagði áherslu á að vestræn menning hefði 

skilgreint greind á mjög þröngsýnan máta. Gardner vildi skilgreina greind sem getu til að 

leysa áskoranir eða vandamál og að finna svör í samspili og samhengi við umhverfi. 

Hæfileika fólks væri ekki hægt að meta eingöngu með greindarprófi (1993, bls. 3-5). Svar 

Gardner við þessu var fjölgreindakenningin. 

Fjölgreindakenningin kom fyrst fram í bókinni Frames of Mind. The Theory of Multiple 

Intelligences. Bókin kom upprunalega út árið 1983. Gardner staðhæfir að til séu margar 

mismunandi og jafn mikilvægar gáfur. Þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind (1993). Þegar Gardner skrifaði íhugun um bók sína í Reflections on 

Multiple Intelligences: Myths and Messages tók hann fram að ef hann myndi skrifa bók sína 

þá myndi hann bæta við umhverfisgreind, sem hann svo gerði í seinni útgáfum (1995, bls. 

205). Gardner tók vísvitandi ákvörðun um að tala um greindir en ekki hæfileika. Þetta gerði 

hann til þess að vekja upp meira umtal en ella hefði orðið. Til þess að hafa fræðin með sér 

í liði lagði Gardner fram grunnpróf sem greind varð að standast til að vera flokkuð sem 

greind en ekki sérgáfa eða hæfileiki (Armstrong, 2001, bls. 15). Eftirfarandi átta þættir voru 

á þeim mælikvarða: 
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• Staðsetning greindar í heilanum og afleiðing heilaskaða. Gardner vann með 

sjúklingum með heilaskaða. Hann komst að því að fólk sem hafði lent í afmörkuðum 

heilaskaða gat ekki sýnt fram á sömu getu á öllum sviðum. Getan til að tala gat 

versnað til muna en hafði jafnvel ekki áhrif á getu til að dansa og reikna. Þetta voru 

hans rök fyrir því að taugafræðileg kerfi heilans unnu með mismunandi greindir 

(Armstrong, 2001,bls. 15). 

• Ofvitar, afburðagreint fólk og aðrir álíka frávikshópar. Hægt er að finna dæmi um 

ofurgáfað fólk á greindarsviðunum. Hér er átt við fólk sem hefur kannski litla getu 

á hinum ýmsu sviðum en er einstaklega fært á einu sviði til að mynda stærðfræði 

(Armstrong, 2001, bls. 15). 

• Þroskaferli greindar og greinanlegur hámarksárangur. Greind kemur fram á 

tilteknum tíma í bernsku, nær hámarki á ákveðnu æviskeiði og getan tapast síðan, 

hægt eða hratt, eftir að þeim punkti er náð. Er það mismunandi milli greinda 

hvernig þetta ferli lýsir sér. Til að mynda nær stærðfræðigáfa hámarki fyrir fertugt 

en getan til skrifta getur komið fram hvenær sem er á ævinni (Armstrong, 2001, bls. 

16). 

• Þróunarsaga og sögulegt samhengi. Hver greind hefur haft mikil áhrif á 

mannkynsöguna. Hægt er að finna dæmi um notkun mismunandi greinda í 

fortíðinni og sést að mikilvægi greindar í mannlegu samfélagi er breytilegt eftir 

þörfum hvers tímabils (Armstrong, 2001, bls. 16). 

• Sálfræðilegar mælingar. Þrátt fyrir að Gardner sé á móti stöðluðum prófum og vilji 

heldur fara aðrar leiðir í námsmati segir hann að stöðluð próf bendi til að 

fjölgreindakenningin sé á rökum reist. Eitt próf getur krafist kunnáttu frá 

mismunandi gáfum (Armstrong, 2001, bls. 17). 

• Rannsóknir í tilraunasálfræði. Í mörgum sálfræðirannsóknum kemur fram að ekki 

sé hægt að yfirfæra færni til að mynda í lestri yfir á færni í stærðfræði. Fólk getur 

verið fært í að muna andlit en átt í erfiðleikum með orð. Fólk getur því sýnt færni á 

ólíkum hugrænum sviðum allra greindanna (Armstrong, 2001, bls. 20). 

• Greining á kjarnastarfsemi. Gardner talar um að hver greind hafi sitt stýrikerfi sem 

stýrir mismunandi starfsemi. Hér má nefna sem dæmi hæfnina til að greina í sundur 

háa og lága tóna í tónlistargreind (Armstrong, 2001, bls. 20). 
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• Tákn og táknkerfi. Hver greind á sér sitt eigið táknkerfi. Orð, nótur, mælingar eru öll 

mismunandi táknkerfi sem eru notuð innan einnar greindar (Armstrong, 2001, bls. 

20). 

2.1.1 Greindirnar átta 

Hér verður greint frá greindunum átta og verður stuðst við bókina Fjölgreindir í 

skólastofunni (Armstrong, 2001) í þeirri umfjöllun. 

Málgreind  

Að geta skrifað og talað fellur undir málgreind. Hæfni sem fellur undir þessa greind er 

setningafræði, hljómfræði, merkingarfræði og getan til að nýta tungumálið við ýmsar 

aðstæður. Hægt er að nota málgreind til að mynda með því að halda ræðu þar sem 

ræðumaðurinn fær fólk í lið með sér, sem dæmi til þess að leggja hluti á minnið, til að koma 

upplýsingum til skila og til þess að hugleiða og ræða tungumál (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Rök- og stærðfræðigreind  

Að geta notað tölur í ýmsum tilgangi og hugsað rökrétt telst til rök- og stærðfræðigreindar. 

Þeir sem búa yfir þessari greind hafa næmi fyrir röklegum mynstrum og tengslum, 

staðhæfingum og yrðingum, föllum í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum 

hugtökum. Greindin notar aðferð eins og frumflokkun, flokkun, ályktun, alhæfingu, 

útreikninga og tilgátuprófun (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Líkams- og hreyfigreind 

Að geta tjáð hugmyndir og tilfinningar með líkamanum, getu til að skapa hluti og nota þá. 

Þeir sem hafa þessa greind hafa góða líkamlega færni. Hæfni þeirra felur í sér samhæfingu, 

jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika, hraða, næmt hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og 

snertiviðbrögð (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Rýmisgreind 

Að geta skynjað nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til þess að umskapa 

þessa skynjun. Þessi greind felur í sér getuna til að skynja liti, línur, lögun, form, vídd og 

tengsl milli hluta. Þeir sem búa yfir sterkri rýmisgreind geta séð hluti fyrir sér, tjáð sig með 

myndrænum hætti og eiga einfalt með að átta sig á rúmfræðilegum kerfum (Armstrong, 

2001, bls. 14). 

Tónlistargreind 

Getan til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og tjá mismunandi tónlist flokkast til 

tónlistargreindar. Þeir sem hafa þessa greind eru næmir á takt, tónhæð og hljómblæ 
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tónverks. Sumir geta spilað eftir eyranu, aðrir geta lesið nótur og enn aðrir geta gert hvort 

tveggja (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Umhverfisgreind 

Að þekkja og flokka ýmsar tegundir úr jurta- og dýraríkinu í sínu náttúrulega umhverfi er 

hluti af umhverfisgreind. Þessi greind nær líka yfir tilfinningu fyrir veðri og landslagi. Fyrir 

borgarbörn lýsir þessi greind sér sem getu til að greina í sundur hvað er lifandi og hvað er 

dautt (Armstrong, 2001, bls. 15). 

Samskiptagreind 

Að skilja og greina skap, fyriráætlanir, innri hvöt og skynja tilfinningar annarra. Þeir sem 

hafa þessa greind geta verið góðir í að lesa persónuleika annars, áttað sig á því hvað hann 

vill og hvernig megi nýta sér það (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Sjálfsþekkingargreind 

Að skilja sjálfan sig og vita hvað þarf til að lifa er hluti af sjálfsþekkingargreind. Þeir sem hafa 

þessa greind hafa skýra sjálfsmynd, þekkja veik- og styrkleika sína, skynja eigið hugarástand, 

innri hvatir, fyriráætlarnir, skapgerð og langanir ásamt sjálfskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni 

til sjálfsögunar (Armstrong, 2001, bls. 15). 

2.2 Hugmyndir barna um eigið sjálf 

Í tveimur af leiðarljósum Aðalnámskrár leikskóla kemur eftirfarandi fram: „Í leikskóla á að 

stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu og 

sjónarmið hvers einstaklings“ og „Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði 

og hvetja á hvert barn til að taka ábyrgð á sjálfu sér“ (2011, bls. 24-25). Börn byrja snemma 

að mynda hugmyndir um sig sjálf og eigin hæfni. Því er mikilvægt að hlúa að sjálfsmynd 

þeirra og sjálfstrausti. Greint verður hér frá þessum hugtökum og hvernig megi vinna með 

þau. 

2.2.1 Sjálfsmynd 

Í bókinni Lífsleikni (2004) er sagt að sjálfsmynd sé eins og stýrikerfi. Það ráði yfir nær allri 

okkar hegðun og hafi mikið með það að gera hvernig við mótum samband okkar við annað 

fólk (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 47). Álíka 

upplýsingar um sjálfsmynd koma fram hjá Hrafnhildi Ragnarsdóttur (1993). Hún skilgreinir 

sjálfsmynd sem þær hugmyndir sem einstaklingurinn hafi um sjálfan sig. Sjálfsmyndin 

mótast af því hvað einstaklingurinn noti til að skilgreina og aðgreina sig þannig frá öðrum. 

Undir þessar hugmyndir falla t.a.m. veraldleg gæði, félagsleg gildi og hæfileikar. Barn undir 

sjö ára aldri lýsir oft líkamlegum einkennum og einhverju sem þau gera oft eða eru góð í ef 
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þau eru beðin um um lýsa sjálfum sér (bls. 62-65). Þetta passar við þær hugmyndir sem 

koma fram í kennsluefninu, Að vaxa úr grasi: Lífsleikni fyrir 1.bekk (2005). Á leikskólaaldri 

eru börn að þroska eigin sjálfsmynd í gegnum samskipti við aðra. Þau börn sem ná hæfni í 

að hlusta, deila með öðrum, forðast vandræði, leysa vandamál og hughreysta eru fær um 

að vinna með öðrum og mynda sterkari og traustari sambönd þegar þau verða eldri. Þau 

sem læra ekki þessa hegðun geta lent í vandræðum seinna á lífsleiðinni (bls. 5).  

2.2.2 Sjálfstraust 

Sjálfstraust er sá grunnur sem hamingja og velferð einstaklings í lífinu byggir á og er 

skilgreint sem almennt mat einstaklings á eigin gildi (Esposito, Grigorenko og Sternberg, 

2011, bls. 253). Til þess að sjálfstraust fái tækifæri til að vaxa og dafna er mikilvægt að barn 

fái örvun og hvatningu. Nauðsynlegt er að þau fái tækifæri, aðstöðu og uppbyggilegt 

viðfangsefni til að móta gott sjálfstraust (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004, bls. 43–46). Sjálfstraust barna minnkar oft með aldrinum. 

Barn sem byrjar með mikið sjálfstraust getur endað með takmarkað sjálfstraust eftir að hafa 

lent í neikvæðri reynslu. Mikilvægt er að hvetja börn í þeirri færni sem þau kjósa sér og 

leggja áherslu á ef sjálfstraust þeirra á að vera jákvætt. 

Þegar börn eru að meta eigið sjálfsálit bera þau saman hvernig þau upplifa sig á þeirri 

stundu við það sjálfsálit sem þau sækjast eftir. Ef lítill munur er þar á milli leiðir það af sér 

mikið sjálfstraust. En til að sjálfstraust myndist út frá hæfni þarf barnið að leggja sjálft mat 

á þá hæfni sem það hefur. Annað mikilvægt atriði er hversu mikinn stuðning barnið fær frá 

mikilvægum manneskjum í þeirra lífi t.a.m. kennurum, foreldrum og samnemendum. 

Mikilvægt er að barn upplifi að það ekki sé nauðsynlegt að vera góður á öllum sviðum (Bee 

og Boyd, 2010, bls. 267-269).  

2.3 Heimildir um ljóð 

Í leiðarljósum Aðalnámskrár leikskóla stendur um starfshætti leikskóla að þeir eigi „að 

hvetja börn til að tjá sig og hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og ævintýri.” (2011, bls. 25). Ljóð 

er oft meðal þess fyrsta sem farið er með fyrir ung börn. Laurie J. Harper talar um það að 

ljóð hjálpi börnum til að ná tökum á tungumálinu og hjálpi við lestrarfærni seinna meir. 

Geta barna til að ríma, greina hljóð í sundur og skilja orð eykst með því að hlusta á og læra 

ljóð (1989, bls 66). Ásamt því hafa ljóð verið notuð til að skemmta og kenna börnum 

ýmislegt til dæmis nöfnin á fingrum og vikudögum. Til þess að hægt sé að hafa gagn og 

gaman af ljóðavinnunni er mikilvægt að kennarinn viti hvernig beri að meðhöndla ljóð sem 

kennsluefni. 
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Kennsluhættir kennara varðandi ljóð hafa gríðarleg áhrif. Cullinan, Karrer og Pillar halda 

því fram að ef það er eitthvert fag þar sem áhugi kennarans sé smitandi sé það í kennslu 

ljóða. Meginatriðið er að kennarinn hafi áhuga á ljóðinu og smiti börnin af honum. Til að 

það gangi sem best er mikilvægt að byrja á einföldum ljóðum til að vekja áhuga barnanna. 

Flókin ljóð skila engu ef þar er ekki einhver upplifun og eitthvað spennandi til að vinna með. 

Ef börn upplifa ljóð sem skyldu og kvöð getur það haft slæm áhrif á áhuga barna á ljóðum. 

Börnin þurfa því að tengja ljóðin snemma við ánægju og skemmtun (1981, bls. 248-249). Til 

er fjölbreytt úrval af íslenskum ljóðum um flest á milli himins og jarðar sem henta 

leikskólabörnum og sjálfsagt er að nýta þau í leikskólastarfi börnum til gagns og gamans. 
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3 Ljóðið „Tabúla Rasa og meistararnir átta“  

Hér verður ljóðið „Tabúla Rasa og meistararnir átta“ kynnt. Ljóðið byrjar á því að 

meistararnir átta og Tabúla Rasa eru kynnt til sögunnar. Því næst fær hver meistaranna eitt 

erindi til að kynna sig og sína hæfileika. í lokin er sagt frá Tabúlu Rösu og hvernig kynni 

hennar af meisturunum verða til þess að hún styrkist í trú á eigin getu og verður ein af 

meisturunum á sínum eigin forsendum. 

3.1 Ljóðið - Tabúla Rasa og meistararnir átta 

1. Upphafið 

Eftir gylltri á í öðrum heimi 

siglir litríkt undrateymi. 

Í því eru níu bátar  

af meisturum átta teymið státar. 

 

Meistararnir allir átta bestir eru í sinni grein 

margvíslegar kúnstir kunna, skemmtilegar hver og ein. 

Tónlist, hreyfing, sjálfsþekking og rökvísi 

umhverfis- og rýmisgreind, samskipti og málvísi. 

 

Sú nýjasta og níunda er Tabúla Rasa 

sú hefur verið í ýmsu að brasa 

hún ekki þykist í neinu best, 

og heldur hún sé í öllu verst. 

2. Meistararnir átta  

Fyrstur er Orðmundur, mikill málahundur 

sem orðin kann að setja saman og skera í sundur. 

Hann segir sögur margar og snjall er hann að ríma 

og unir því best við málið sitt að glíma. 

 

Önnur er Rökkva talnatröll 

sem flókin dæmin reiknar öll. 

Hún leggur saman, dregur frá, margfaldar og deilir 

og vittu til, að allir eru reikningarnir heilir. 
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Þriðji er Hreyfill sem allra sneggstur er, 

af líkamsburðum og þreki af öllum ber. 

Hann leiki marga kann og íþróttir allar. 

Ef þarftu líkamsstyrk þú bara í hann kallar. 

 

Fjórða er Myndræn, lögga góð hún er 

og leikur sér að góma allt sem fyrir ber. 

Hún sér í öllu línur, form og lit 

og hefur geysimikið myndrænt vit. 

 

Fimmti er Tónvís, sá er ekki stór 

en hljóðin gefur frá sér á við heilan kór. 

Hann spilar á öll heimsins hljóðfæri af list 

svo allir vilja vera í hans góðu vist. 

 

Sjötta er Umhverfisvæn og sú að öllu gætir 

sem náttúruna varðar og hana ávallt bætir. 

Hún hænir að sér plöntur, fugla og allskyns dýr 

enda er allur heimurinn hennar ær og kýr. 

 

Sjöundi er Félagi, sá er svaka sjarmur 

og þegar hann er fjarrier það öllum harmur. 

Hann slyngur er í samræðum, dreifir glaum og gleði  

og Tabúlu Rösu okkar gerir káta í geði. 

 

Áttunda er hún Sjálfa sem skilur sig svo vel, 

hún hugleiðir og pælir og skoðar hugarþel. 

Sínar eigin tilfinningar, hugmyndir og orð 

óhrædd er hún við að bera á borð. 

3. Meistararnir níu 

Í báti sínum situr ein hún Tabúla Rasa 

og bátarnir hinir við henni blasa. 

Meistararnir átta horfa hana á 

og heyra hana gráta, það er sárt að sjá. 
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Inn á milli ekkasoga þeir heyra hana segja: 

„Ég kann ekki neitt og best er því að þegja. 

Úr því að ég er ekki í neinum listum best 

hlýt ég víst að vera í þeim öllum verst“. 

 

Meistararnir sigldu þá upp að hennar hlið 

og sögðu einum rómi: „Slíkt aldrei hugsum við. 

Enginn getur verið í öllum listum bestur 

og enginn þarf að vera í nokkru allra mestur. 

 

Þú þarft því ekki að vera best í þínu fagi 

þótt einhver sé enn betri það er í fínu lagi. 

Gerðu bara alltaf þitt allra, allra besta, 

það veitir sanna gleði og ánægjuna mesta. 

 

Þú fékkst líka vöggugjöf og sjálf þú þarft að finna 

hvernig best er henni að hlúa að og sinna. 

Hæfileika þurfum við að rækta, þroska og æfa 

þannig eflist meistaranna hamingja og gæfa.“ 

 

Við meistaranna vísdómsorðin léttist lund 

og Tabúlu Rösu varð ljóst í sömu mund 

að hún gat orðið allt það sem hún vildi 

í huga og hjarta það nú loksins skildi. 

 

Tabúla Rasa með meisturunum fínum 

eftir gylltri á siglir báti sínum. 

Stefnuna og miðið sjálf hún núna setur 

þegar best hún veit hvað hún kann og getur. 
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4 Verkefnavinna 

Í ljóðinu eru greindirnar átta persónugerðar í meisturunum átta. Í verkefnunum sem koma 

hér á eftir, má sjá hvernig meistararnir geta líka haft lítið sjálfstraust og slæma sjálfsmynd. 

Þeir þurfa stundum aðstoð, alveg eins og allir aðrir. Það fellur í hlut barnanna að hjálpa 

þeim að átta sig á eigin hæfni að nýju. Börnin vinna verkefni þar sem reynir á allar 

greindirnar og átta sig betur á því hvaða hæfni hver meistari býr yfir. Í gegnum þá vinnu fá 

börnin tækifæri á að átta sig á því hvar áhugi og styrkleikar þeirra standa. Einnig fá þau að 

upplifa að hæfileikar þeirra geta hjálpað öðrum og eru gagnlegir. Með því eykst sjálfstraust 

og sjálfsmyndin batnar. Verkefnin hér á eftir hafa ekki verið prófuð við raunverulegar 

aðstæður. 

Að vinna með ljóð getur reynst sumum kennurum erfitt. Mikilvægt er að kennari sem 

vinnur með verkefnið sé áhugasamur og hafi raunverulegan áhuga á efninu. Ef áhugi fyrir 

ljóðavinnu er lítill hjá kennara liggur við að skynsamlegra sé að vinna með eitthvert annað 

verkefni. Ekki skal lögð áhersla á að börnin læri ljóðið utan að heldur að vinnan við ljóðið sé 

skemmtun án kvaðar. Mikilvægt er að gefa sér góðan tíma til að vinna með ljóðið. Nýta á 

þau tækifæri sem gefast í daglegu starfi til að tengja það við ljóðið. Til dæmis ef verið er að 

vinna með tónlist er sniðug að lesa erindið um tónlistarmeistarann Tónvísan. Gott er að 

hengja upp á vegg mynd sem er táknræn fyrir söguna til að minna börn, foreldra og kennara 

á hvað er verið að vinna með. Hér á eftir verður gefin hugmynd að vinnu með ljóðið og er 

henni skipt upp í þrjá hluta: Kynningu á ljóðinu, unnið með meistarana og ljóðið kvatt að 

sinni. Eins og með allt námsefni þarf ekki að fara eftir leiðbeiningum í einu og öllu. Fremur 

skal líta á eftirfarandi lýsingu sem hugmynd um hvernig má vinna með ljóðið eða hafa 

leiðbeiningar til hliðsjónar.  

4.1.1 Kynning á ljóðinu  

Í upphafi vinnunnar á aðeins að lesa ljóðið. Ekki skal neyða börnin til að hlusta á ljóðið til 

enda. Mikilvægt er að börnin njóti vinnunnar í kringum ljóðið alveg frá upphafi. Ef barn 

hefur lítinn áhuga einn daginn á að vinna með ljóðið er því gefinn kostur að vinna að öðru 

verkefni. Ljóðið er lesið nokkrum sinnum. Reynt er að koma af stað umræðu út frá áhuga 

barnanna. Hægt er til að mynda að spyrja hvort þeim finnist einhver meistari áhugaverðari 

en annar, hvað gerir hann flottan og hvort þau sjálf líkist einhverjum meistaranum. Þetta 

stig getur tekið eina til tvær vikur. Þegar kennarinn sér að börnin eru byrjuð að átta sig á 

efni ljóðsins og áhugi er til staðar er farið yfir á annað stig. 



18 

4.1.2 Unnið með meistarana  

Nú hafa börnin fengið að kynnast ljóðinu og er þá komið að öðru stigi. Á öðru stigi á að 

vinna dýpra með ljóðið. Rætt er um einn meistara í einu og unnið sérstaklega með hans 

hæfileika. Börnin eru spurð hvað gerir hann einstakan, hvað þau haldi að hann geti gert 

velog hvort þau geti það líka. Börnin fá send bréf frá meisturunum. Í hverju bréfi biður 

meistarinn börnin að aðstoða sig við eitthvað sérstakt og börnin senda honum útkomuna 

þegar þau hafa unnið verkefnin. Þar að auki er umræða um það hvað hver meistari er fær í 

og hvernig við getum orðið meistarar á sömu sviðum. Þegar farið hefur verið í gegnum alla 

meistarana er komið að þriðja stigi verkefnsins. 

Auk þess að vinna verkefnin sem greint verður frá hér á eftir er hægt að gera eitthvað 

af eftirfarandi: Börnin fá útklippt erindi af ljóðinu um einn meistaranna og teikna myndir út 

frá efninu. Ef unnið er náttúrufræðiverkefni er talað um náttúrumeistarann og þannig 

myndast tengsl við efni ljóðsins við raunveruleikann. Börnin fá tækifæri til að læra erindin 

ef þau vilja. Leyfa á börnunum að koma með hugmyndir um hverjum þeim finnst vera 

meistari á einhverju sviði. 

4.1.2.1 Orðmundur - Málgreind 

Fyrstur er Orðmundur, mikill málahundur 

sem orðin kann að setja saman og skera í sundur. 

Hann segir sögur margar og snjall er hann að ríma 

og unir því best við málið sitt að glíma. 

Bréf: 

Sæl og blessuð börn, ég heiti Orðmundur. Ég ætti samt í raun bara að heita 

Mundur. Því ég er alveg hættur að geta glímt við orð. Ég get ekki rímað þótt ég 

reyni. Mér dettur ekkert í hug til að ríma við hús. Tabúla Rasa sagði mér að þið 

gætuð hjálpað mér við að finna gleðina við að ríma á ný. Getið þið kannski sent 

mér einhver orð sem ríma við hús, penni, fíll og bönd?  

Með þökk fyrir aðstoðina,  

Orðmundur. 

Verkefni: Börnin fá það verkefni að finna orð sem ríma við hús, penni, fíll og bönd. Þegar 

rím við þessi orð er fundið má hópurinn hjálpast að við að finna önnur orð sem ríma. Þessu 

er öllu safnað saman og svörin send til Orðmundar. 

Ávinningur: Börnin fá tækfæri til að æfa rím og vinna með það. 
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Þakkarbréf: 

Sæl krakkar, þetta er Orðmundur. 

Nú hefur gerst mikið undur. 

Rím ykkar hefur hjarta mitt glatt 

og til nýrra verka hvatt. 

Þúsund þakkir sendi ég frá mínu hjarta  

því nú get ég ríminu aftur byrjað að skarta. 

4.1.2.2 Rökkva - Rök- og stærðfræðigreind 

Önnur er Rökkva talnatröll 

sem flókin dæmin reiknar öll. 

Hún leggur saman, dregur frá, margfaldar og deilir 

og vittu til, að allir eru reikningarnir heilir. 

Bréf: 

Góðan dag. Ég, Rökkva talnatröll, þarf ykkar aðstoð. Mér er alveg lífsins 

ómögulegt að fara út á meðan sólin skín og hef því ekki getað safnað 

upplýsingum og reiknað nein dæmi sem tengjast deginum. Þetta þykir mér mjög 

leiðinlegt en mér datt í hug að við gætum hjálpast að. Ég ætla að senda til ykkar 

dæmi um nóttina og í staðinn gætuð þið sent mér dæmi sem tengjast deginum. 

Þannig getum við öll lært eitthvað nýtt.  

Hér er dæmið: Ég sat við ána og horfði upp í himininn. Þar sá ég fimm stjörnur 

en síðan leit ég niður í ána og sá þar fimm stjörnur líka. Hve margar stjörnur gat 

ég séð? 

Hlakka til að heyra ykkar svör og dæmi. 

Ykkar Rökkva talnatröll. 

Verkefni: Börnin eiga að reikna dæmið sem Rökkva sendir þeim. Eftir að því er lokið fá 

börnin tækifæri til að búa til sín eigin dæmi úr sínu daglega lífi. Dæmið getur verið á 

eftirfarandi veg: Ég vakna og fæ mér morgunmat. Síðan fæ ég ávexti í leikskólanum og í 

enda skóladagsins fæ ég eftirmiðdagshressingu. Síðan er kvöldmatur. Hversu oft borðaði 

ég fyrir kvöldmatinn? Dæmin verða þá raunveruleg fyrir börnunum og þau átta sig á því 

hvernig stærðfræði er nýtanleg í daglegu lífi. Svörin eru síðan send til Rökkvu. 

Ávinningur: Börnin fá tækifæri til að vinna með stærðfræðihugtök og tölur. 

Þakkarbréf: 
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Góðan dag. Nú hef ég fengið alveg nýja sýn á það sem á sér stað á daginn eftir 

að hafa fengið dæmin ykkar. Þakka ykkur fyrir að senda mér þessi frábæru 

dæmi. Ég get varla hamið mig í að reikna. 

Þúsund þakkir, Rökkva talnatröll. 

4.1.2.3 Hreyfill - Líkams- og hreyfigreind 

Þriðji er Hreyfill sem allra sneggstur er, 

af líkamsburðum og þreki af öllum ber. 

Hann leiki marga kann og íþróttir allar. 

Ef þarftu líkamsstyrk þú bara í hann kallar. 

Bréf: 

Hreyfill er mættur á svæðið. Ég er á bak við kennarann. Grín, ég get ekki verið 

þarna. Ég beinbrotnaði nýlega og get ómögulega hreyft mig eins og stendur. 

Mér finnst það alveg ömurlegt. Þá datt mér í hug hvort þið væruð til í að sprella 

smá fyrir mig? Þið gætuð til dæmis farið út og gert nokkrar æfingar. Gaman væri 

ef þið tækjuð myndir af því og kannski myndbönd. Mér þætti það alveg frábært 

ef þið væruð til í að senda mér þetta. 

Kveðja, Hreyfill 

Verkefni: Börnin fara út og taka myndir eða myndbönd af hinum ýmsu líkamsæfingum sem 

þau geta gert. Kennari leggur áherslu á að hvert barn komi með hreyfingu sem það langar 

til að sýna. Síðan er rætt um hvernig er best að koma upplýsingunum um hvernig eigi að 

koma hverri æfingu á framfæri við Hreyfil. Þegar hópurinn er búinn að taka hreyfingar upp 

á myndband eða taka myndir er hægt að setja það allt saman og senda til Hreyfils. 

Ávinningur: Börnin fá tækifæri til að sýna fram á hreyfifærni sína og hún sett í jákvæðan 

búning. 

Þakkarbréf: 

Hreyfill hérna. Kominn á lappir, hress og frískur. Þakka ykkur kærlega fyrir allt. 

Þið björguðuð mér alveg. Ég hefði dáið úr leiðindum ef ekki hefði verið fyrir 

ykkur. Núna hins vegar hef ég skipulagt þetta frábæra líkamsræktarplan með 

aðstoð ykkar. 

Takk fyrir allt, Hreyfill. 
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4.1.2.4 Myndræn - Rýmisgreind 

Fjórða er Myndræn, lögga góð hún er 

og leikur sér að góma allt sem fyrir ber. 

Hún sér í öllu línur, form og lit 

og hefur geysimikið myndrænt vit. 

Bréf: 

Komið þið sæl. Ég er hin listræna Myndræn. Gaman er að geta kynnst ykkur 

formlega. Núna á ég við dálítið vandamál að stríða. Ég sá um daginn grænt og 

gult gras í kringum blóm. Blómið sjálft stóð á grænum stilki. Á því voru fjólublá 

blöð og krónan sjálf rauð. Í bakgrunni var blár himinninn og á honum mátti sjá 

glitta í appelsínugula sól. Þetta var svo falleg sjón en ég get ómögulega búið til 

þessa mynd. Það vill svo til að ég á heima hjá mér einungis grunnlitina þrjá, 

gulan, rauðan og bláan. Ég á líka þríhyrnings-, kassa- og hringform sem ég get 

teiknað eftir. En er ekki alveg ómögulegt að búa til þessa mynd? Gætuð þið 

reynt að búa hana til? Kannski dettur ykkur eitthvað í hug sem mér hefur 

yfirsést? 

Ykkar yndislega Myndræn 

Verkefni: Börnin eiga að teikna mynd eftir fyrirmælum. Til þess að teikna myndina þurfa 

þau að átta sig á því hvernig maður teiknar það sem lýst er í bréfinu. Einnig þurfa þau að 

blanda saman grunnlitunum til þess að búa til þá liti sem þörf er á til að ljúka við verkefnið. 

Ávinningur: Börnin fá að vinna með ákveðin form og geta kynnst nýjum í gegnum þessa 

vinnu. 

Þakkarbréf: 

Þið yndislegu börn. Með aðstoð ykkar hef ég áttað mig á nýrri vídd teikninga og 

held núna áfram að skapa stórkostleg listaverk. Þetta hefði ég ekki getað gert 

nema með aðstoð jafn færra barna og eins ykkur. Enda fóruð þið létt með þetta. 

Þið eruð stórkostleg. 

Kveðja, Myndræn. 

4.1.2.5 Tónvís - Tónlistargreind 

Fimmti er Tónvís, sá er ekki stór 

en hljóðin gefur frá sér á við heilan kór. 
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Hann spilar á öll heimsins hljóðfæri af list 

svo allir vilja vera í hans góðu vist. 

Bréf: 

Ljúfir tónar beint frá mér, honum Tónvísum til ykkar. Hvað ég óska að ég gæti 

leyft ykkur að heyra nýjasta lagið sem ég er að semja. En því miður hefur fallið 

yfr mig skuggi andleysis og get ég ómögulega skapað undir þessum skugga. Ó, 

hvað sál mín þjáist við þessar aðstæður. Ég hafði lofað hinum meisturunum að 

búa til fagnaðarsöng fyrir okkur öll. Við ætlum að halda veislu bráðlega og ég 

hef ekkert lag til að leyfa þeim að heyra. Væruð þið, kæru börn, til í að hjálpa 

mér að semja fagnaðarlag? Við ætlum að fagna gylltu ánni okkar. 

Þið megið nota texta sem þið þekkið nú þegar en ég þarf nauðsynlega að heyra 

nýja tóna núna. 

Ykkar angurværi, Tónvís. 

Verkefni: Börnin fá tækifæri á að semja texta eða breyta textum við lög sem þau þekkja til 

að láta það passa við gylltu ána. Að því loknu fá börnin hljóðfæri til að spila á meðan textin 

er fluttur. Mögulega þarf að skipta upp í nokkra hópa vegna áhuga barnanna um hvaða lag 

skuli nota. Þegar textinn hefur verið saminn er tekið upp undirspilið og söngurinn og hann 

sendur til Tónvís.  

Ávinningur: Börnin fá tækifæri til þess að semja sinn eigin texta við þekkt lag. 

Þakkarbréf: 

Ó, þökk sé ykkur, fögnuður gylltu árinnar varð alveg stórkostlegur í ár. Þá hefur 

ljós sköpunar varpað geislum sínum yfir hjarta mitt að nýju. Hið dökka ský 

andleysis hefur fallið frá og nú syndi ég í fullri á tóna og himnasælu. Ó, sú 

hamingja, nú líður yfir mig. Þörfin til að spila og semja að nýju hefur hertekið 

mig. Þvílík gleði. Þvílík stund. 

Með tónlistarkveðju, Tónvís. 

4.1.2.6 Umhverfisvæn - Umhverfisgreind 

Sjötta er Umhverfisvæn og sú að öllu gætir 

sem náttúruna varðar og hana ávallt bætir. 

Hún hænir að sér plöntur, fugla og allskyns dýr 

enda er allur heimurinn hennar ær og kýr. 
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Bréf: 

Góðan daginn, kæru mannskepnur. Ég, Umhverfisvæn, er sérfræðingur í dýrum 

og allri þeirri náttúru sem hægt er að finna í okkar litla heimi. Hins vegar hef ég 

heyrt orðróm um að þið hafið eitthvað sem heitir kindur, plöntur sem heita 

baldursbrár og blátt vatn sem fellur af himnum ofan. Nú verð ég að segja að ég 

veit ekkert um þetta umhverfi á þessari plánetu ykkar, Jörðinni. Væruð þið til í 

að fræða mig aðeins um dýrin ykkar, plöntur og veður? Ég er að farast úr forvitni 

og mig langar svo að fá að vita eitthvað um umhverfið ykkar. 

Óþreyjufull og spennt, Umhverfisvæn. 

Verkefni: Börnin velja sér eitthvert náttúrufyrirbæri og gera því skil. Það má vera dýr, planta 

eða eitthvað í umhverfinu. Börnin mega teikna mynd, taka upp myndband eða koma 

upplýsingum til Umhverfsvænar á þann hátt sem þeim finnst best. 

Ávinningur: Börnin fá tækifæri til þess að fræðast um eigið umhverfi. 

Þakkarbréf: 

Þakka ykkur fyrir, börn. Þið eruð börn, er það ekki? Ég er búin að upplifa svo 

mikla skemmtun í að læra um allt þetta nýja umhverfi ykkar og upplýsingar 

ykkar eru mjög fræðandi. Ég gæti alveg hugsað mér að biðja ykkur að fræða mig 

meira um umhverfið ykkar seinna meir. 

Að eilífu námsfús, Umhverfisvæn. 

4.1.2.7 Félagi - Samskiptagreind 

Sjöundi er Félagi, sá er svaka sjarmur 

og þegar hann er fjarri er það öllum harmur. 

Hann slyngur er í samræðum, dreifir glaum og gleði  

og Tabúlu Rösu okkar gerir káta á geði. 

Bréf: 

Kæru félagar, þetta er ég, Félagi. Ha, þetta er nú góð lína. Ég nota hana vanalega 

til að koma af stað samræðum við vini mína. Létt spaug getur oft hjálpað til. Ég 

er í vandræðum. Ég get ekki lengur eignast góðan félaga og vin. Getið þið 

hjálpað mér? Hvað þarf maður að gera til að eignast góðan félaga og hvernig á 

maður að vera til að geta eignast góðan félaga? Hvernig á ég að vera góður 

félagi? 
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Frá ykkar félaga, Félagi. 

Verkefni: Börnin skilgreina hvað þeim finnst vera góður vinur og félagi og segja frá því 

hvernig þau geta verið góðir vinir. Í gegnum þessa vinnu er síðan hægt að stofna til 

umræðna um vináttuna. Hvernig getum við sem hópur orðið betri vinir, hvað finnst okkur 

vera merki um góðan vin og önnur álíka umræðuefni er hægt að ræða. Hægt er síðan að 

fara í hópleiki, búa til vináttubönd og teikna sameiginlega mynd þar sem allir í hópnum eru 

sýndir sem vinir. Vinnunni er síðan skilað til Félaga. 

Ávinningur: Börnin fá tækifæri til að segja frá og heyra skilgreiningu annarra á góðum vin. 

Þakkarbréf: 

Komið sæl og blessuð, félagar. Þetta er ég, Félagi. Bréf ykkar hefur opnað augu 

mín fyrir því hvað það felst í sér að vera góður vinur. Þarfir hvers og eins eru 

mjög mismunandi. Hvert og eitt barn er einstakt og hefur ólíka skoðun á þessu 

máli. Til að verða betri vinur verð ég bara að gera mitt persónulega besta við að 

vera vinur ykkar allra. 

Ykkar Félagi. 

4.1.2.8 Sjálfa - Sjálfsþekkingargreind  

Áttunda er hún Sjálfa sem skilur sig svo vel 

hún hugleiðir og pælir og skoðar hugarþel. 

Sínar eigin tilfinningar, hugmyndir og orð 

óhrædd er hún við að bera á borð. 

Bréf: 

Sæl, Sjálfa hér. Ég hef mikið verið að hugleiða sjálfa mig þessa dagana og mér 

finnst ég ekki vera jafn merkileg og hinir meistararnir. Þeir geta allir gert 

eitthvað flott. En reyndar er ég meistari í að vera „Ég“. Eruð þið líka meistarar í 

að vera „Ég“? Ef ég heyri hugmyndir ykkar um ykkur sjálf getur verið að mér líði 

betur. Lítið inn á við. Skoðið huga ykkar. Hvernig líður ykkur? Mér líður vanalega 

vel. Ekki samt núna. Ég veit ekki alveg hvernig mér líður. Dálítið eins og ég sé 

ekki nógu góð í því sem ég geri. Vitið þið hvernig mér líður? Hefur ykkur liðið 

þannig? Lokið augunum og hugsið aðeins um ykkur sjálf. Hvernig mynduð þið 

lýsa ykkur? Í hverju eruð þið góð? 

Kveðja, Sjálfa 



25 

Verkefni: Börnin fá það verkefni að hugleiða eigið sjálf. Hvernig líður þeim? Kennarinn 

athugar hvort þau kunni orð til að lýsa tilfinningum sínum. Gott gæti verið að ræða 

tilfinningar þeirra. Hvernig halda þau að Sjálfu líði? Vantar hana meira sjálfstraust og er 

sjálfsmyndin hennar í lagi? Kennari ræðir um þessi hugtök við börnin. Börnin fá það verkefni 

að lýsa sér og finna út í hverju þau eru góð. Þau mega gera skil á því verkefni á hvaða formi 

sem þau vilja. 

Ávinningur: Börnin fá að æfa sig í að skynja eigin hugsanir og eigin líðan. 

Þakkarbréf: 

Þið stóðuð ykkur svo vel. Það er mikilvægt að styrkja og skilja eigið sjálf. Gott 

sjálfstraust og sterk sjálfsmynd eru verðug markmið. Munið að kíkja reglulega á 

það hvernig ykkur líður. Minnið ykkur sjálf á hvað þið eruð frábær á alla vegu. 

Kveðja, Sjálfa. 

4.1.3 Ljóðið kvatt að sinni 

Þegar vinnu við annað stig er lokið er komið að umræðu um ljóðið. Hér eru hugmyndir að 

umræðupunktum. Hvaða lærdóm drógu börnin af ljóðinu? Við hvaða vandamál átti Tabúla 

Rasa að stríða? Áttuðu börnin sig á því í hverju þau voru góð í eða höfðu áhuga á að bæta 

sig í? Telja þau að þau hafi hjálpað meisturunum? Þurfa ekki allir hjálp einhvern tímann, 

jafnvel þó þeir séu mjög góðir í einhverju? 

Að lokinni umræðu búa börnin til sinn eigin meistarabát og skreyta hann með táknum 

sem eiga við þau og þeirra hæfni. Búið er til svæði þar sem bátarnir fá að vera sem minning 

um verkefnið. Eftir einhvern tíma er hægt að byrja aftur á verkefninu. 



26 

5 Lokaorð 

Sjálfstraust og sjálfsmynd spila gríðarlega stórt hlutverk í lífi barna. Sé barn ekki með gott 

sjálfstraust leiðir það oftast til stöðugs samanburðar við aðra sem veldur oftar en ekki 

vanlíðan. Mikilvægt er því að börn uppgötvi snemma á lífsleiðinni hvar styrkleika þeirra er 

að finna og að það skipti ekki höfuðmáli að vera betri en aðrir. Samkeppni er ekki það sem 

skiptir öllu, heldur að gera sitt allra besta. Til þess að börn að geti áttað sig á eigin hæfni er 

mikilvægt að kynna fyrir þeim mismunandi styrkleika og hvernig megi vinna með þá. Þetta 

er meðal þess miklvægasta sem leikskólakennara sem og aðrir fullorðnir einstaklingar í lífi 

barnsins geta kennt því og er það ein helsta ástæðan fyrir sköpun þessa verkefnis. Í gegnum 

þá vinnu sem hér er lýst fá börnin tækifæri til þess að kynnast þeim greindum sem 

fjölgreindakenning Howards Gardner greinir frá. Það er gert með því að skoða meistarana 

átta frá sjórnarhorni Tabúlu Rösu. Að vissu leyti er Tabúla Rasa fulltrúi barnanna í ljóðinu 

og með henni læra þau að styrkleikar hvers og eins eru ólíkir og það allra mikilvægasta er 

að gera sitt persónulega besta. Í ljóðinu sem unnið var með glímir Tabúla Rasa við 

sjálfsmynd sína og sjálfsálit og með aðstoð meistaranna áttar hún sig á eigin hæfileikum. í 

verkefnavinnuni fá börnin að hjálpa meisturunum með hæfileika sína og vinna með eigin 

hæfileika í leiðinni. Í lokin áttar Tabúla Rasa að hún er best þegar hún er hún sjálf og er það 

ósk höfundar að í verkefnavinnunni komist börnin að sömu niðurstöðu. Ekki gafst tími til að 

vinna með efnið við raunverulegar aðstæður og verður spennandi að sjá hvort að 

ávinningur verkefnisins sé sami og gert er ráð fyrir hér. 
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