
Námsefni fyrir kennara og foreldra 
Aldur: fjögurra ára +

Texti: Laurie Wright
Myndskreytingar: Ana Santos

Íslensk þýðing: Þórdís B. Hauksdóttir

HUGARPERLUR

ÞAÐ VERÐUR 
ALLT Í LAGI 

MEÐ MIG!
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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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Markmið
Að ýta undir innri hvatningu hjá börnum og draga úr 

kvíða með því að kenna þeim um það hvernig heilinn 

starfar.

Tími: 20 mínútur í senn, einu sinni í viku í nokkrar vikur.

Það sem þarf
• bókina HUGARPERLUR: Það verður allt í lagi með mig!

• Garnhnykill.

Framkvæmd
• Lestu bókina Það verður allt í lagi með mig með 

nemendunum

• Hvettu nemendur til að gefa nokkur dæmi um 

það sem veldur þeim streitu eða áhyggjum.

• Ræddu hugmyndina um að hugsanir verði að 

mynstrum í huga okkar. Því 

meira sem þú hugsar um 

eitthvað, því stærra verður 

þetta hugsanamynstur. Þú 

þarft að æfa þig að segja 

GÓÐA hluti við þig til að hætta 

að segja SLÆMA hluti við þig.
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• Sitjið í hring og kastið garnhnykli hvert á milli annars. 

Segið nafnið á þeim sem þið kastið hnyklinum til.

• Til útskýrirngar fyrir börnin: Veldu eitt eða tvö börn og 

kastaðu hnyklinum nokkrum sinnum til þeirra til að sýna 

hversu þykkt garnið verður þá. „Mér líkar best við Sigga 

og Önnu, ég ætla að kasta nokkrum sinnum til þeirra.“

• Skýrið út fyrir börnunum að vefurinn er svipaður 

heilanum okkar. Af því að við hugsuðum aftur og aftur 

„Mér líkar best við Sigga og Önnu,“ verður það sterk 

tenging í heilanum okkar. Þessi hugsun hefur verið æfð 

og kemur auðveldar upp af því að við höfum búið þessa 

tengingu til. 

• Útsýrðu að svona virki hugsanir 

þegar þær eru endurteknar, þær 

koma auðveldar upp og koma 

oftar.

• Það skiptir ekki máli hvort þetta er 

góð hugsun eða slæm, hún kemur 

aftur og aftur.

• Hvettu nemendur til að koma með dæmi um slæma 

hugsun, sem þeir vildu ekki hugsa endurtekið, t.d. 

áhyggjur, hræðsluhugsanir eða neikvæðar hugsanir 

um þá sjálfa. Komdu sjálf(ur) með dæmi og vertu 

hreinskilin(n).

• Láttu nú garnið fara aftur af stað þannig að allir fái 

hnykilinn og fái að segja frá því sem veldur þeim 

áhyggjum.

• Talið um að þið ætlið að æfa að stoppa þessar hugsanir 

sem kalla fram áhyggjur. Látið skæri ganga hringinn. 

Nemendur endurtaka það sem þeir sögðu áður en bæta 

við „en það verður allt í lagi með mig“ og klippa á þráðinn.
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• Útfærsla: Í hverri viku mætti einblína á eina tilfinningu; 

hrædd(ur), óörugg(ur), áhyggjufull(ur), kvíðin(n), leið(ur). 

Veldu nokkrar bækur þar sem persónurnar upplifa 

þessar tilfinningar og biddu nemendurna að segja við 

persónurnar: „það verður allt í lagi með þig!“ Búðu til 

bekkjarbók þar sem hvert barn fær tvær blaðsíður, aðra 

þar sem það skrifar hvað veldur því áhyggjum og hina 

þar sem það skrifar eða teiknar hvernig það tekst á 

við þessar áhyggjur (t.d. „ég er hrædd(ur) í myrkrinu á 

kvöldin“ en „ég veit að pabbi og mamma eru frammi og 

það verður allt í lagi með mig.“
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Fyrir foreldra
Búum til áhyggjuskrímsli

Svefn er ákaflega mikilvægur þegar börn eru að stækka 

og þroskast. Ef barnið þitt á erfitt með að sofna vegna 

þess að það hefur áhyggjur gæti verið gagnlegt að búa til 

áhyggjukassa. Barnið skrifar áhyggjurnar niður áður en 

það fer að sofa og blaðið fer í kassann. Hjálpaðu því að 

velja annan tíma dagsins þar sem það getur tekið fram 

áhyggjurnar og tekist betur á við þær á rökrænan máta.

Barnið gæti líka haft ánægju af að búa til áhyggjuskrímsli. 

Gefið skrímslinu áhyggjurnar að borða (sjá myndir).
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