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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 byggja upp færni barnsins til að ráða 

við tilfinningarnar sem koma upp þegar 

dagarnir eru öðruvísi en venjulega.

Verkefni
• Lestu bókina Ég ræð við öðruvísi daga. Ræðið um 

hvað veldur erfiðum tilfinningum á sérstökum 

stundum eða á öðruvísi dögum. Bjóddu börnunum 

að deila því með félaga eða með hópnum.

• Leyfðu nemendunum að setja fram það sem þeir 

ræddu, í bekkjarbók eða með plakati upp á vegg.

• Bjóddu þeim að lesa það sem þeir skrifuðu upp á 

myndband og horfið saman á myndbandið annað 

slagið yfir skólaárið.

• Þegar löng frí eða stórhátíðir nálgast, horfið á 

myndbandið aftur og hvettu nemendur til að deila 

því hvort það séu einhver ný atriði sem eru að valda 

þeim áhyggjum eða streitu.

• Önnur verkefni gætu verið að búa til graf yfir 

það hversu margir nemendur upplifa ákveðnar 

aðstæður sem streituvaldandi eða að kenna 

þeim að syngja lag sem er róandi fyrir þá þegar 

aðstæður valda streitu.
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Mikilvægt að muna
Það er best að leyfa nemendum að finna lausnirnar sjálfir, 

þ.e. hvernig þeir ætla að ráða við sérstakar aðstæður. Ef 

fullorðinn segir þeim hvað þeir eiga að gera, tekur það frá 

þeim tækifærið til að átta sig á að þeir eru færir um að ráða 

við þessar tilfinningar sjálfir.
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Fyrir foreldra
Sex leiðir til að hjálpa barninu þínu að breyta neikvæðum 

hugsunum yfir í jákvæðar hugsanir

Barnið segir:                                  

Ég vil ekki fara                            

Þetta er of erfitt                             

Ég vil ekki leika við hana               

Þetta er asnalegt                           

Þú hlustar aldrei á mig              

Ég þoli hann ekki                        

Svar foreldris:

þú vildir að þú gætir verið hér

Þú vilt standa þig vel

Þú vilt eiga tíma í friði

Þú vilt gera eitthvað annað

Þú vilt að ég gefi þér meiri athygli

Þú vilt að hann sýni þér  

meiri virðingu
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