
Námsefni fyrir kennara og foreldra 

Ég hef trú á sjálfri/sjálfum mér!
Aldur: fjögurra ára +

Texti: Laurie Wright    Myndskreytingar: Ana Santos
Íslensk þýðing: Þórdís B. Hauksdóttir

HUGARPERLUR

ORAN BOOKS ehf., Reykjavík © 2019

ÉG HEF TRÚ Á 
S ÁLFRI MÉR!



Aðal markmiðið með bókaflokknum 
Hugarperlur er að stuðla að bættri líðan 
barna. Neikvæðar hugsanir um okkur sjálf 
eru gjarnan rótin að vanlíðan okkar. Ég 
legg metnað minn í að sýna fram á hvernig 
má gera þessi innri samtöl jákvæðari.
Það getur skipt sköpum þegar foreldrar og 
kennarar hjálpast að.

Laurie Wright
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Yfirlit og tilgangur
Námsefninu er ætlað að ýta undir sjálfstraust 

barna og trú þeirra á eigin getu eða færni. Það 

hefur áhrif á allt líf þeirra þegar þau læra að trúa 

því að þau GETI. Þau verða stjórnendur í eigin lífi 

og þar af leiðandi læra þau að treysta á sig.

Trú á eigin færni
• Ekki það sama og sjálfsálit.

• Trú á eigin færni hefur áhrif á það hvernig 

okkur líður, hvernig við hugsum, högum 

okkur og hvað hvetur okkur áfram.

• Þegar þeim finnst þau megnug og getumikil 

sjá börn áskoranirnar í lífinu sem eitthvað 

sem er hægt að takast á við en ekki til að 

forðast (KVÍÐI kemur í kjölfarið af því að 

forðast áskoranir).
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Markmið
Að samskipti þín við börnin ýti undir trú þeirra á 

eigin færni. Að finna leiðir til að hvetja börnin til 

að takast á við áskoranir.

Leiðir til að ýta undir 
trú á eigin færni

1. Spyrja spurninga í stað þess að gefa svörin (ýtir 

undir forvitni).

2. Sýna væntumþykju og virðingu (vera í augnhæð og 

hlusta af áhuga).

3. Setja mörk og hvetja af viðingu, ávíta ekki eða ýta 

undir skömm.

4. Styðja börnin í gegnum áskoranir með því að hjálpa 

þeim að líta á ótta, mistök og misbresti sem tækifæri 

til að læra af (setningar eins og „við erum öll að 

takast á við eitthvað,“ „hvað reyndir þú sem tókst 

ekki?“ eða „hvað fannst þér erfitt í dag?“)
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5. Gefa börnunum tíma til að endurspegla og 

endurskoða. 

6. Kenna þeim að bæta fyrir mistök og vera ábyrg 

gjörða sinna.

7. Hrósa fyrir viðleitni en ekki útkomu: „Þú lagðir þig 

svo mikið fram! Vel gert!“ (Að hrósa fyrir og benda á 

viðleitni og framlag barnanna lætur þau sjá að þau 

GETA náð árangri, jafnvel þótt það sé erfitt).

Verkefni
1. Teikna fugla (eins og vin Petru í sögunni). Kenndu 

þeim að gefast ekki upp ef það er erfitt að teikna 

fugl, hvettu þau til að æfa sig og reyna aftur. 

2. Leyfðu börnunum daglega að reyna á sig 

líkamlega; klifra, hjóla, æfa nýja færni.

3. Leyfðu þeim að gera heimilisverk (heima eða í 

skólastofunni). Kenndu þeim að taka ábyrgð á því 

að klára verkið.

4. Hvettu þau til að tala um erfiðar tilfinningar og 

finna út hvað þau gætu gert þegar þau eru til 

dæmis leið, áhyggjufull eða óörugg.
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