
 

Kafli 4 

Sjálfstjórnun 
 

Öll verðum við reið einhvern tímann, reiði er náttúruleg mannleg tilfinning. Flest 
okkar geta ráðið við reiði okkar og verðum ekki árásgjörn. Stundum förum við í fýlu, 
drögum okkur undan og tuðum við okkur sjálf. Oft hvetur illskan okkur til að finna 
jákvæðar lausnir á vandamálinu. Oftast er það bara eitt af hverjum tíu skiptum sem 
reiðin lýsir sér í ofbeldi, á þeim sem við verðum reið útí. Fyrir þá unglinga sem ekki 
hafa stjórn á sér er það öðruvísi, þau draga sig ekki í hlé, fara ekki í fýlu eða leysa 
vandamálin á jákvæðan hátt. Þau ráðast strax á, stundum með orðum en oftar með 
hnefum og í auknu mæli með vopnum.   
 
Prógrammið fyrir sjálfstjórnun hefur verið gert til þess að þjóna tveimur megin 
markmiðum, það er að segja; a) verða til þess að unglingar með þráláta 
ofbeldishegðun verða ekki eins oft reiðir og b) kenna þeim aðferðir til þess að minnka 
reiðina. Á sama hátt og hönnun félagsfærniþjálfunin er til þess að kenna unglingunum 
hvað eigi að gera í vandræðum, kennir sjálfstjórnunin hvað þeir eiga ekki að gera.  
 
Forsaga þjálfunnar í sjálfsstjórn  
 
Við byrjum kaflann á nokkru sem gæti sýnst fara út fyrir sviðið á rannsóknum á 
hvernig manneskjur takast á við reiði – nefnilega með tilraunaverkefni rússneska 
sálfræðingsins Luria. Luria (1961) hefur í mörgum rannsóknum fylgst með hvernig 
börn læra að hafa stjórn á ytri hegðun sinni með því að tala við sjálf sig. Það mynstur 
sem fram kom hafa Little og Kendall (1979) tekið saman: 
 

Þróun munnlegrar stýringar á hegðun . . . virðist fylgja almennri 
þróun. Til að byrja með kemur hreyfihegðun fram út frá handleiðslu 
fullorðinna með munnlegum fyrirmælum, síðan stýrist 
viðbragðshömlunin af tali fullorðinna. Sjálfstjórnunin vex fram 
jafnóðum og barnið lærir að bregðast við sínum eigin munnlegu 
merkjum, fyrst til að fá fram  viðbrögð og síðan til að hamla þau. . .  
 
Þriggja til fjögura ára börn geta oftast fylgt nokkuð flóknum 
fyrirmælum frá fullorðnum og á þeim aldri byrja börnin aðstjórna 
hegðun sinni með eigin munnlegum fyrirmælum. . . Á aldrinum 
fjögurra til fimm ára byrjar barnið að tala við sjálft sig í hljóði og 
hættir að tala upphátt. (101) 
 

Auk Luria hafa fleiri rannsakað og staðfest munnlegu aðferðina af íhugun og 
sjálfstjórn. Eins og með allt þróunarferli,  þróast það ekki sem tilætlað hjá öllum 
börnum, eða bara upp að vissum hluta eða þá í öfugsnúnu formi. Það eru vissulega til 
“umfangsmiklar rannsóknir sem auka skilning á að sjálfstjórn hefur þróast á stóru 
svæði sem einn hluti af þroska barnsins á innra tali” (Little & Kendall, 1979, s. 104), 
en hvað skeður hjá börnum þar sem enginn þroski á sér stað eða þau þroskast á rangan 
hátt? Eins og fram kemur sjáum við að börn sem skorta sjálftal og eiga oft erfitt með 
að hafa stjórn á hegðun sinni, sýna þau oft hegðun sem líkist ofvirkni og fljótfærni, 



lélegri sjálfstjórn og hömluleysi. Við sjáum líka að við getum dregið úr þessari 
stjórnlausu hegðun með því að nýta ytri aðstæður sem líkjast að  
mestu heilbrigðu þroskasamhengi sem Luria lýsti. Það er akkúrat það sem gerist við 
æfingar í sjálfstjórnun. 
 
Donald Meichenbaum og rannsóknarhópur hans hafa rannsakað þetta. Markmið fyrstu 
rannsókna þeirra var að staðfesta sambandið á milli fljótfærni og lélegrar munnlegrar  
stjórnunar á ytri hegðun. Meicenbaum og Goodman (1969) studdu sig við Kagans 
(1966) próf, þar sem átti að setja saman tvær og tvær þekktar myndir. (Matching 
Familiar Figures Test, sem núna er notað til þess að mæla fljótfærni/viðbrögð). Þeir 
sem sáu að þeir unglingar sem svöruðu fljótt og gerðu margar villur ( fljótfæru 
unglingarnir) töluðu sjaldnar við sjálfa sig um sína hegðun en þeir sem gáfu sér tíma 
og gerðu færri villur (þeir unglingar sem veltu fyrir sér hlutunum). En hvað er það 
sem þeir hugsandi og þeir fljótfæru unglingar segja við sjálfa sig, og hver er 
munurinn? Til þess að finna svör við spurningunum rannsökuðu Meichenbaum og 
Goodman (1971) hegðun í leik og “sjálftali” hjá sextán fjögurra ára gömlum börnum 
sem höfðu verið valin út frá því hversu þroskuð þau voru og hvar í samfélagsstiganum 
þau voru stödd. Athugunin var gerð með vídéóupptöku þar sem fylgst var með 
börnunum. Helmingur barnanna hugleiddu og hinn helmingurinn voru fjótfær, sem 
kom fram við notkun Kagan mælingar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að innihaldið í tali 
þeirra vitrænu fljótfærnu leikskólabarna var meira óþroskað og sjálfuppörvandi en hjá 
þeim sem hugsuðu, tóku sér tíma. Seinni helmingurinn notaði sérstaklega meira beint 
og sjálfstjórnandi tal og tuldraði oftar við sjálf sig. Niðurstaða rannsóknirnar sýnir að 
vitrænu hugsandi börnin nota sitt eigið tal á þroskaðri og sjálfstjórnandi hátt en 
fljótfærnu leikskólabörnin. 
 
Sá heilbrigði þroski sem Luría lýsti og eins Meichenbaum og aðrir sáu að vantaði hjá 
fljótfæru börnunum,varð til þess að Meichenbaum (1977) endurtók rannsóknina sem 
aðferð til þess að hjálpa unglingum með bresti í sjálfstjórnunni. Hann skrifar: 
 

Myndum við geta með markvissri þjálfun á ofvirkum, fljótfærnum 
unglingum geta fengið þá til þess að breyta því hvernig þeir leysa 
vandamál, kenna þeim að hugsa áður en þau hefjast handa eða með 
öðrum orðum að tala við sig sjálfa á nýjan hátt? Gætum við með 
forsögu af þessum ákveðnum brestum í tengingum sem við höfum 
fylgst með, geta kennt börnunum hvernig þau ættu  a) að skilja 
verkefnið b) að ósjálfrátt skapa tengingu og aðferðir og c) að nota 
þessa tengingu til þess að leiðbeina, fylgjast með og stjórna hegðun 
sinni? Það var áskorunin sem kom af stað þróuninni á þjálfun í 
sjálftilsögn (s. 31). 
 

 
Sjálftilsagnarþjálfun fyrir fljóthuga unglinga 

 
Í rannsókninni um sjálftilsagnarþjálfunina lítur röðin út svona fyrir leiðbeiningarnar. 
 

1. Þjálfarinn sýnir hvernig hann gerir eitt verkefni og gefur sjálfum sér 
leiðbeiningar upphátt á meðan barnið horfir á. 

2. Barnið gerir verkefnið um leið og það gefur sér leiðbeiningar upphátt. 
3. Þjálfarinn gerir verkefni og hvíslar leiðbeiningaranar að sjálfum sér á 

meðan barnið horfir á. 



4. Barnið gerir verkefnið um leið og það hvíslar leiðbeiningarnar að sjálfu 
sér. 

5. Þjálfarinn gerir verkefnið en gefur sjálfum sér leiðbeiningar í hljóði, 
með hléum og merkjum um það að hann/hún sé að hugsa (til dæmis 
horfir upp í loftið eða klórar sér í hausnum). 

6. Barnið gerir verkefnið og notar hljóðar leiðbeiningar. 
 
Fyrsta tilraun Meichenbaum og Goodmans (1971) til að nota þessa aðferð í þjálfun 
með unglinga með athyglisbrest leiddi til færri skyndiákvarðana og jók hugsunina, 
(þ.e, lengdi viðbragðstímann og færri töp), miðað við viðmiðunarhópa. Börnin gátu 
virkilega lært eins og vísindamennirnir orða það “ stoppa, sjá og hlusta”. Þessi 
rannsókn sýndi líka að það var ekki nóg að börnin fylgdust með þegar sýnikennsla fór 
fram til þess að ákjósanlegur árangur næðist. Börnin urðu að gera sjálf og prófa. 
 
Aðrir vísindamenn gáfu skýrslu um svipaðan árangur  varðandi ofvirkni og 
athyglisbrest, og byrjuðu að nota þetta á aðra hegðunar erfiðleika. Það fjallaði til 
dæmis um hegðun í bekknum, hæfileika til að standa á móti freistingum og líka 
ofbeldisreiði. Að neðan munum við fjalla nánar um tvö síðast nefndu atriðin. 
 
 

Sjálfhandleiðsla fyrir árásagjarna unglinga 
 
1975 prófaði Novaco sjálfhandleiðslu til þess að kenna unglingum að ráða við reiði. 
Hann gaf eftirfarandi lýsingu á sínu sjónarhorni: 
 

Það er litið á reiði sem útkomu af tilfinningalegu stressi. Það er að 
segja að reiðin er viðbrögð á kröfum frá umhverfinu – oftast óþægileg, 
sálfræðileg atvik ... það er litið á reiði sem sambland af líkamlegri 
áreynslu og vitrænni túlkun á mótlæti. Ytri aðstæður skapa reiði bara 
útfrá því hvernig persónan túlkar aðstæður ( 252-253). 

 
Novaco heldur því fram að “ ástæða þess að persónan verður reið eru innri 
kveikjurnar, hvað það er sem persónan segir við sjálfa sig “(s.17). Rannsóknir 
Novacos með persónur sem áttu í  vandræðum með þráláta reiði, sýndu frammá að 
sjálfhandleiðsla varð til þess að tilhneiging þátttakendans að missa stjórn á skapi sínu 
minnkaði til muna, miðað við viðmiðunarhópa sem ekki fengu sömu þjálfun. 
 
Meichenbaum lítur á aðgerðir gegn fljótfærni  samkvæmt þekkingu Luríus á 
eðlilegum framförum sjálfstjórnunninnar og Novaco þurfti á niðurstöðum rannsókna 
Meichenbaums að halda til þess að geta notað sjálfshandleiðslu á ólæknanlega reiða 
einstaklinga. Vinna Eva Feindlers var unnin á sama grunni og Novacos. Feindler og 
rannsóknahópur hennar hafa komið með mikilvæg framlög fyrir þróunina á 
sjálfstjórnun og betrumbætt hana (Feindler,1979; Feindler & Fremouw, 1983; 
Feindler, Latini, Nape, Romano & Doyle, 1980; Feindler, Marriott & Iwata, 1984). 
Öll þessi verkefni fólu í sér áframhaldandi þróun á meðferðaþáttum í keðjuverkun þar 
sem einstaklingurinn á að læra: a) ytri og innri kveikjur sem koma af stað reiðinni, b) 
líkamlegar vísbendingar, c) minnisatriði – sjálftal sem getur minnkað reiðina, d) 
demparar – tækni sem getur með minnisatriðunum minnkað reiðina (til dæmis, anda 
djúpt, telja niður, hugsa um góðar stundir, hugsa um langtíma afleiðingar): einnig e) 
sjálfsmat – möguleika til að hrósa sjálfum sér eða að líta til baka og sjá hvað hefði ég 
getað gert í staðinn. 
 



Þegar við notum sjálfstjórnunina sem einn hluta af PP notum við rannsóknir sem 
Luría, Meichenbaum, Novaco, Feindler ásamt fleirum hafa gert. Við vonumst til að 
framlag okkar við að betrumbæta það hvernig við notum sjálfstjórnunina sýni sig að 
vera af hinu góða fyrir rannsóknir og þróunina. 
 
Í stuttu máli, er sjálfstjórnun í fleiri þrepum, þar sem nemandinn fær fyrst hjálp með 
að skilja hvernig hann skilur og túlkar ( eða réttara sagt misskilur og mistúlkar) 
hegðun annarra þannig að hann upplifir reiði. Fyrsti tíminn fer í að finna ytri aðstæður 
(ytri kveikjur) og innri túlkun (innri kveikjur) sem gera það að verkum að við verðum 
reið. Jafnvel þó við verðum reið af því hvernig við túlkum okkar skoðanir, stýrist 
reiðin fyrst og fremst af mikilli líkamlegri streitu. Áður en nemandi getur lært, 
afkastað meira, túlkað umheiminn á minni ögrandi og æsandi hátt og minnkað 
misskilning, verður líkamlega spennan að minnka. Við náum þeim árangri með því að 
kenna einstaklingnum líkamlegar vísbendingar og dempara. 
 
Fljóthuga unglingar blanda oft saman líkamlegum vísbendingum sem endurkasta 
tilfinningum svo sem hræðslu, óróleika og reiði. Rétt túlkun af svona ábendingum 
(merkjum) í sjálfstjórnunni, getur hjálpað börnunum að sjá að þau þurfi að nota eina 
eða fleiri aðferðir til þess að dempa reiðina. Þegar þau hafa lært þetta og minnkað 
afleiðingarnar af sínu tilfinningalegu ástandi, geta þau haldið áfram og notað betri, 
þægilegri og minni árásagjarnari túlkun á umheiminum. Þetta skeið, að læra að nota 
minnisatriðin er mikilvægt fyrir útkomuna af sjálfstjórnuninni. Þrálátu árásagjörnu 
unglingarnir eru einstaklega dugleg í að sjá myndir og túlkanir sem kalla fram reiði 
(innri kveikjur) og hafa sjaldan notað sjálfhandleiðslu (minnisatriði) til þess að 
komast hjá því að missa stjórn á skapi sínu. Ef þeim tekst að hafa stjórn á skapi sínu 
sem er oft erfitt í byrjun, er það mikilvægt að þau finni (upplifi) að það sé þess virði. 
Sjálfstjórnunartíminn um sjálfsmatið kennir unglingunum hvernig þau eiga að meta 
frammistöðu sína og hrósa sér þegar þeim hefur tekist vel. 
 

 
Mikilvægar spurningar í sambandi við verklegu þjálfunina 

 
 Í eftirfarandi kafla gefum við nákvæmari mynd á hvernig sjálfstjórnunartímarnir með 
hóp af unglingum sem sýna krónískt ýgi fara fram. 
 
Sjálfstjórnunarþjálfunin kennir nemendunum hvað þau eiga að gera til þess að hafa 
stjórn á skapi sínu (sjálfstjórnunaraðferðir). Jafnvel þótt að það sé mikilvægt að 
nemendurnir læri það, verða þau að vita hvernig þau eiga að bregðast við þeim 
kröfum sem þau mæta í ólíkum aðstæðum án þess að nota ofbeldi, með öðrum orðum 
hvernig þau geta notað félagsfærnina í ógnandi aðstæðum. Við höfum því bætt við 
þrjá síðustu tímana í sjálfstjórnunni möguleikana á að nota færni sem passar inn í 
aðstæður. 
 
Fyrir þjálfarann er sjálfstjórnunarþjálfunin virkt ferli. Það fjallar um að hann/hún 
hefur sýnikennslu hvernig nota á verkfærin til þess að dempa reiðina og það er kjarni 
prógrammsins. Þjálfarinn þarf svo að sýna nemendunum leiðina þegar þau æfa þrepin 
til þess að ná tökum á reiðinni (þ.e. leiða hlutverkaleik), gefa endurgjöf og gefa 
heimaverkefni og fylgja þeim eftir. 
 

 
 
 



Sýnikennsla 
 

Sýnikennslan byrjar með að þjálfarinn útskýrir verkfærið eða verkfærin fyrir 
sjálfstjórnunina sem á að sýna og útskýrir síðan vandmálið þar sem verkfærið á að 
nýtast. Ef það eru tveir þjálfarar er gott að báðir eru í sýnikennslunni, þar sem annar er 
aðalleikarinn sem sýnir verkfærið, og hinn sem meðleikari og sá sem pirrar 
aðalleikarann. Ef það er bara einn þjálfari getur einn úr hópnum verið meðleikari. Það 
er þá mikilvægt að æfa fyrst hlutverkaleikinn svo að ögrunin í aðstæðunum sé eins 
raunveruleg og hægt er. 
 
Þegar þjálfarinn er búinn að gefa stutta skýringu á vandamálinu, eiga leikararnir að 
leika. Aðalleikarinn á að fylgja og sýna vel að hann noti verkfærin í sjálfstjórnunni. 
Þegar sýnikennslan er búin á þjálfarinn að gefa yfirlit yfir þau verkfæri sem voru 
notuð og hafa stutta umræðu með nemendunum. 

 
Eftirfarandi getur verið gott að hafa í huga við sýnikennsluna 

 
1. Alltaf að hafa tvær sýnikennslu 
2. Hafið þær það raunverulegar að nemendurnir geta þekkt sjálf sig í aðstæðum. 
3. Látið alla hlutverkaleiki enda á jákvæðan hátt, þeir mega aldrei enda með 

ofbeldishegðun. 
4. Látið aðalleikarann vera á svipuðum aldri og nemendurnir, félagsaðstæður, 

orðatiltæki og öðrum töktum sem líkist þeirra. 
 

Hlutverkaleikur 
 

Eftir sýnikennsluna eiga nemendur að fara í hlutverkaleik þar sem þau eiga að æfa sig 
í að nota verkfærin fyrir sjálfstjórnun. Leiknar eru aðstæður sem þau hafa lent í eða 
reikna með að lenda í. Þegar nemandinn hefur sagt frá aðstæðum er hann 
aðalleikarinn í hlutverkaleiknum og velur sér mótleikara sem á að vera hin persónan. 
Þjálfarinn lætur svo aðalleikarann skýra frá smáatriðum svo sem hvar og hvenær þetta 
hefur skeð og með hverjum svo að hlutverkaleikurinn verði eins raunverulegur og 
hægt er. Leikararnir leika svo og aðalleikarinn á svo að nota verkfærin fyrir 
sjálfstjórnunina.  
 

Almennt að athuga í sambandi við hlutverkaleik 
 

1. Rétt áður en hlutverkaleikurinn byrjar minnum við aðalleikarann á hlutverk 
sitt. Aðalleikarinn verður að nota verkfærin fyrir sjálfstjórnunina og minna 
meðleikarann á að halda sér við það hlutverk sem honum hefur verið falið. 

2. Þeir nemendur sem eru að fylgjast með eru gefin hlutverk að fylgjast með 
hvort aðalleikarinn noti verkfærin. 

3. Ef einhver af leikurunum fer út fyrir hlutverk sitt er hlutverkaleikarinn 
stoppaður og bent er á að halda eigi sig við sitt hlutverk. 

4. Ef verkfærin eru ekki notuð er leikurinn stoppaður og aðalleikarinn er 
aðstoðaður til þess að rifja upp verkfærin og síðan halda áfram með 
hlutverkaleikinn. 

5. Hlutverkaleikirnir halda svo áfram þangað til allir hafa verið aðalleikarar og 
fengið möguleika til að æfa sig í að nota verkfærin í aðstæðum sem þeir hafa 
lent í eða halda að þeir eigi eftir að lenda í. 

 
 



Endurgjöf 
 

Eftir hvern hlutverkaleik á að gefa endurgjöf á hvernig aðalleikarinn hefur staðið sig. 
Þar hefur aðalleikarinn líka möguleika á að segja hvernig hafi gengið og hvað 
hann/hún hefði getað gert á annan hátt. Endurgjöfin á að fylgja þessari röð a) 
meðleikarinn gefur endurgjöf til aðalleikara b) nemendurnir sem voru að fylgjast með 
gefa sitt álit c) aðalleikarinn gefur sitt álit á hvernig hann/hún hefur staðið sig d) 
þjálfarinn segir hversu vel hafi gengið að nota verkfærin og gefur uppbyggjandi 
gagnrýni.  
 

Það er fleira sem má hafa til athugunar þegar styrkingin er gefin 
 

1. Gefið jákvæða styrkingu bara þegar verkfærin hafa verið notuð rétt 
2. Gefið meðleikaranum styrkingu fyrir hans/hennar hjálp 
3. Gefið raunhæfa styrkingu í samræmi við hvernig hlutverkaleikurinn var. 
4. Gefið enga styrkingu þegar farið hefur verið út fyrir rammann og verkfærin 

ekki notuð rétt. 
5. Gefið styrkingu þegar nemandi hefur bætt sig frá einum hlutverkaleik til 

næsta. 
 

 
 
 
Heimaverkefni 

 
Það er ætlast til þess að nemendurnir séu að taka þátt í prógramminu bæði á meðan 
tíminn er og svo úti í samfélaginu og að þeir geri þau heimaverkefni sem sett eru fyrir. 
Heimaverkefnin eru færð inn í pirringslistinn sem nánar verður útskýrður á eftir. 
Þegar nemandinn er byrjaður að nota pirringslistann er upplagt að nota aðstæður úr 
honum í hlutverkaleikina.  
 
Pirringslistinn (sjá mynd 4.1) var upphaflega gerður fyrir afbrotaunglinga á 
stofnunum. Lesandanum er ráðlagt að aðlaga hann að þeim skóla sem hann/hún er að 
vinna í. Fyrir þau börn og unglinga sem erfitt eiga með lestur þá er til pirringslisti sem 
er myndrænn og sem James Gilliam hefur þróað ( mynd 4.2)  fyrir klínískt not.  
 



 
 
 

Prógramm fyrir sjálfstjórnun 
Tafla 4.1 er samdráttur af þeim tíu tímum sem er hluti af PP:s námskeiði í 
sjálfstjórnunarþjálfuninni. Í restinni af kaflanum er gefin nákvæm lýsing á 
hverjum tíma fyrir sig. Í lok kaflans eru æfingar. 

 
Vika 1. Kynning 

1. Útskýrið markmiðið með sjálfstjórnunarþjálfun og “seljið það” til 
þátttakendanna. 

2. Farið yfir reglurnar um þátttöku og fyrirkomulag 
3. Farið yfir A B C líkanið 

A = Hvað var það sem olli vandamálinu/reiðinni? 
B = Hvað gerðir þú? 

C = Hverjar voru afleiðingarnar? 
       4. Fara aftur yfir markmið, fyrirkomulag og A B C líkanið 

 
Vika 2. Kveikjur 

1. Síðasti tími rifjaður upp 
2. Kynnið böggbókina 

3. Ræðið um hvað það er sem gerir þig reiðann (kveikjur) 
4. Hlutverkaleikur með kveikjum 

5. Gefið heimaverkefni 
6. Samantekt á tímanum: Böggbók og kveikjur 

 
Vika 3. Vísbendingar og demparar 

1. Farið yfir heimaverkefnið 
2. Rifjið upp síðasta tíma 

3. Ræðið um hvernig við vitum að við séum reið (vísbendingar) 
4. Ræðið hvað sé hægt að gera þegar þú ert reiður 

Dempari 1. Djúp öndun 
Dempari 2. Telja afturábak 

Dempari 3. Hugsa jákvæðar hugsanir 
5. Farið í hlutverkaleik. Kveikjur, vísbendingar og demparar æft 

6. Gefið heimaverkefni 
7. Samantekt á tímanum: böggbók, kveikjur, vísbendingar og demparana 

 
Vika 4. Minnisatriði 

1. Farið yfir heimaverkefni 
2. Rifjið upp síðasta tíma 

3. Kynnið minnisatriði 
4. Sýnikennsla hvernig á að nota minnisatriði 

5. Hlutverkaleikur: kveikjur+vísbendingar+demparar+minnisatriði 
6. Gefið heimaverkefni 

7. Samantekt á tímanum: Minnisatriði 
 

Vika 5. Sjálfsmat 
1. Farið yfir heimaverkefni 
2. Rifjið upp síðasta tíma 

3. Kynnið sjálfsmatið 
Hrósa sjálfum sér 
Sjálfhandleiðsla 



4. Hlutverkaleikur: 
kveikjur+vísbendingar+demparar+minnisatriði+sjálfsmat 

5. Gefið Heimaverkefni 
6. Samantekt á tímanum: Sjálfsmatið 

 
Vika 6. Að hugsa fram í tímann 

1. Farið yfir heimaverkefnið 
2. Rifjið upp síðasta tíma 

3. Kynnið það sem á að gera í tímanum 
Skammtíma- og langtímaafleiðingar 

Innri og ytri afleiðingar 
Félagslegar afleiðingar 

Leggið áherslu á jákvæðar afleiðingar ef notað er sjálfmat 
4. Hlutverkaleikur: Hvað ef? Hugsa fram í tímann 

5. Hlutverkaleikur: Með öllu sem lært hefur verið á undan 
6. Heimaverkefni gefin 

7. Samantekt á tímanum: Hugsa fram í tímann 
 

Vika 7. Reiðihringurinn 
1. Farið yfir heimaverkefni og síðasti tími rifjaður upp 

2. Kynnið reiðihringinn 
Hvað gerir þú sem pirrar aðra 
Breyttu þinni pirrandi hegðun 

3. Hlutverkaleikur: Með öllum verkfærunum sem þú hefur lært 
4. Gefa heimaverkefni 

5. Samantekt á tímanum 
 

Vika 8. Reiðistjórnun + Félagsfærni 
1. Upprifjun síðasta tíma og farið yfir heimaverkefni 

2. Kynnið sjálfstjórn í stað ofbeldis 
3. Hlutverkaleikur: Notið öll verkfærin sem búið er að læra 

4. Samantekt á tímanum, heimaverkefni gefið og velja á færni sem hentar 
 

Vika 9. Æfingartími 
1. Farið yfir böggbókina 

2. Hlutverkaleikur: atriði úr böggbókinni notuð og öll verkfærin 
 

Vika 10. Síðasti tími 
1. Farið yfir böggbókina 

2. Æfa allt prógrammið og öll verkfærin notuð. Farið í hlutverkaleik 
3. Gefið endurgjöf á nemendurna hvernig þeir hafa verið að standa sig og 

eflið þá í að halda áfram að æfa. 
4. Gefið viðurkenningarskjal og skerið tertuna.  

 
 
 

 
 
 

 
 



Mynd 4.1 

                          Böggbók 
 
Nafn:_________________________________   Dags:_________________________ 
 
Hvenær? 
             Morgunn               Eftir hádegi                   Kvöld 
 
 
Hvar varstu? 
  Kennslustofu                 Í matsal               Heima               Annars staðar:   
 
Á göngunum                 Í smíðaskúr            Úti með vinum     
  
Í forstofu                                Í íþróttasal                 Á íþróttaæfingu 
 
Á klósetti                        Í sturtu                       Á skemmtun/afmæli/partý 
 
Hvað gerðist? 
 

 Einhver var að stríða mér             Einhver gerði eitthvað sem mér líkaði ekki 
 
Einhver tók hlut sem ég á             Ég gerði eitthvað sem ég átti ekki að gera  
Einhver byrjaði að slást við mig                  Annað:__________________    
 

Hver var hin manneskjan? 
 

 strákur/stelpa           Kennari  Mamma/pabbi       Systkini           Annar: 
 
Hvað gerðir þú? 
 

Sló til baka             Sagði vini eða fullorðnum                   Hljóp í burtu 
       

 Öskraði                   Lét sem ekkert væri                            Notaði sjálfstjórnun 
 

Grét                         Gekk burt á rólegan hátt                     Braut eitthvað 
 
Bað hann/hana að hætta/fara                      Notaði færni í félagsleikni (hvaða?) 
 
 Sagði kennara eða gæslu 

 
Hversu reið/ur varstu? -
_____________________________________________________________________ 
 
Hvernig stóðstu þig?  
 

Illa                Ekki vel        Allt í lagi                 Vel                 Frábærlega 
 
 
 

Sjálfstjórnun 



1. tími – kynning. 
 

Í þessum fyrsta tíma í reiðistjórnun verður farið yfir hvað reiðistjórnun 
er og hvernig við vinnum með reiðistjórnun sem hluta af ART-þjálfun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglur í hópnum 
Farið verður yfir reglur hópsins og til hvers er ætlast af ykkur.  
Allir eiga að taka virkan þátt í því sem fer fram og bera virðingu fyrir 
öðrum. 
Þið fá stundum heimaverkefni sem er þjálfunarefni næsta tíma á eftir. 
Þess vegna er nauðsynlegt að klára heimaverkefnin til að geta tekið fullan 
þátt. (Heimaverkefnin eru einföld og skemmtileg) 
  
Þær aðferðir sem við notum mest í þessum tímum er:  

• Sýnikennsla um reiðistjórnunartækni 
• Hlutverkaleikur þar reiðistjórnunartækni er æfð 

 
 
 
 

Reiði 
Við tölum um reiði og ofbeldi og hvernig það 
getur komið manni í vandræði bæði gagnvart 
heimilinu (foreldrum, systkinum), vinum, 
yfirvöldum (skólanum, löggunni o.s.frv.) og 
hvernig maður upplifir eða sér sjálfan sig.  
 

Sjálfstjórn 
Rætt verður mikilvægi þess að stjórna reiðinni 
og öðlast góða sjálfsstjórn og hvernig 
sjálfstjórn leiðir af sér aukið persónulegt 
vald.  



 
Hægt er að skipta deilum eða ágreiningi í 3 þrep: A-B-C 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tekin eru dæmi um ágreining þar sem öll 3 þrepin koma fyrir. Bæði 
þjálfarar og þátttakendur nefna dæmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ABC -líkanið 
 
A = Það sem olli vandamálinu/reiðinni 
B = Hvaða gerðir þú? (Viðbrögð þín við A - hegðun) 
C = Hverjar voru afleiðingar? (Bæði fyrir þig og aðra) 
 

A = Það var búið að læsa skólastofunni þegar ég kom    
inn úr frímínútum, þannig að ég komst ekki inn. 
B = Ég sparkaði í hurðina og öskraði 
C = Ég fékk ekki að koma inn í tímann 



Sjálfstjórnun 
2. tími – Pirringslistar og kveikjur. 

Farið verður yfir það sem við ræddum í síðasta tíma eins og sjálfstjórnun 
og A-B-C líkanið og við förum yfir það hvernig vikan hefur gengið hjá 
hverjum og einum.  
 

 

Pirringslistar 
Kynntir verða til sögunnar svokallaðir pirringslistar, sem þátttakendur eru 
beðnir að fylla út, þegar þeir lenda í ágreiningi.  
 

Pirringslistarnir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirringslistarnir eru ekki einungis fylltir út þegar okkur mistekst að 
stjórna skapi okkar í krefjandi aðstæðum heldur einnig þegar okkur tekst 
vel til og við höfum góða stjórn á skapi okkar. 
 
 
 
 
 
 

a) Gefa skýra og góða mynd af þeim ágreiningi og 
árekstrum sem þátttakendur hafa lent í í 
vikunni og valdið reiði eða pirringi  

b) Hjálpa þátttakendum til að gera sér grein fyrir 
því hvað veldur reiði þeirra eða pirringi og 
hvernig þeir bregðast við í slíkum aðstæðum  

c) Gefa þátttakendum til kynna hvað þeir þurfa 
helst að vinna með og gefur góð dæmi sem síðan 
er hægt að nota í hlutverkaleiki.  Þannig eru 
raunverulegar aðstæður notaðar til að draga 
lærdóm af.  



 
Nafn________________        Dags.______________ 

 
Hvenær? 

   
Morgun Eftirmiðdag Kvöld 

� □ □ 

  
Hvar varst þú? 

    
   Heima     Úti Í leikfimi   Í fatahenginu 

� 
□ □       � 

 

    
Í skólastofunni Á ganginum Á bókasafninu Annað 

� 
□ □ � 

 
Hvað gerðist? 

   
Stríðni Slagsmál Rifrildi 

� 
□ □ 

 

   
Einhver tók eitthvað Ég gerði eitthvað rangt Annað 

� 
□ □ 

 



 
 
Hver? 

     
Vinur Foreldri Kennari Bróðir/Systir Aðrir 

� 
□ □ � 

� 

 
Hvað gerðist? 
 

 
Hvernig leið þér eftir á? 

     
Glöð/glaður Ágætlega Döpur/dapur Reið/ur Hrædd/ur 

� 
□ □ � 

� 
 
 
Hvernig gekk þér að hafa stjórn á þér? 

Mjög vel 

 

Frekar vel 

 
 

Allt í lagi 

 
 

Frekar illa 
 

 

Mjög illa 
 

 
 
 

□ □ □ □ □ 
 
Kveikjur 



Eins og við höfum talað um getum við skipt aðstæðum, sem upp koma þegar 
við lendum í ágreiningi, niður í 3 hluta – A B og C. A= aðdragandi eða 
kveikjur, B= hegðun/viðbrögð og C= afleiðingar. Í þessum tíma ætlum við 
að beina athyglinni að A eða kveikjunum. Markmiðið er að allir læri að koma 
auga á hvað veldur því að þeir reiðast. Við tölum bæði um innri og ytri 
kveikjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Með hlutverkaleik kynnumst við aðferðum til að koma auga á bæði innri og 

ytri kveikjur. 
 

Sjálfstjórnun 

Ytri kveikjur: Þegar hegðun eða framkoma annarra veldur 
reiði hjá þér. Það getur verið eitthvað sem einhver segir, 
dæmi:  Einhver skipar þér fyrir eða uppnefnir þig.  Eða 
eitthvað sem einhver gerir, dæmi: þér er hrint eða 
einhver grettir sig framan í þig.  Þið lærið að bera kennsl 
á þær ytri kveikjur sem hafa kveikt í ykkur reiði. Það eru 
sjaldnast ytri kveikjur einar sem valda því að fólk missir 
stjórn á skapi sínu.  Oftast eiga þar einnig innri kveikjur 
hlut að máli. 
 

Innri kveikjur: Geta skipt sköpum hvort við missum 
stjórn á skapi okkar eða ekki. Oft hugsum við með 
okkur eitthvað á þessa leið „hann Jói er að gera grín 
að mér”,  „það halda allir að ég sé aumingi” eða „djöfull 
skal ég berja hann”. Þessar hugsanir eða staðhæfingar 
eru innri kveikjur sem í samblandi við ytri kveikjur 
leiða til þess að við verðum mjög æst og reið og beitum 
jafnvel ofbeldi. Að læra inn á sínar innri kveikjur 
getur hjálpað okkur að snúa þeim í jákvæðar hugsanir 
eða skemmtilegar minningar sem draga úr 
reiðiviðbrögðum.  



3. tími – vísbendingar og reiðidemparar 
 

Við förum yfir það sem við lærðum um innri og ytri kveikjur í síðasta tíma 
og lítum á pirringslista hjá hverjum og einum.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Mikilvægt er að allir þekki sín reiðiviðbrögð og þær vísbendingar sem 
benda til þess að þeir séu að verða reiðir, svo að þeir geti beitt 
sjálfsstjórn til að draga úr reiðinni. Með hlutverkaleik lærum við að bera 
kennsl á vísbendingar um að við og aðrir séu að verða reiðir. Þjálfarar gefa 
þátttakendum skilaboð um það hversu vel þeir standa sig í að koma auga á 
þessar vísbendingar. 
Reiðidemparar 1,2 og 3 
Þegar við erum farin að þekkja reiðivísbendingar okkar getum við farið að 
nota aðferðir sem draga úr reiðinni, auka sjálfsstjórn og vald okkar yfir 
eigin tilfinningum. Reiðidempararnir geta verið fyrsta skref í að breyta 
hegðun okkar og getur gefið okkur meiri sjálfstjórn. Lykillin að velgengni 
er að við lærum á líkamlegar vísbendingar og notum einn eða fleiri 
reiðidempara til að draga úr reiði.  
Þessir 3 reiðidemparar eru (reiðidempararnir eru raunar 4 og verður farið 
í hinn fjórða seinna): 
 
 
 
 
 
Reiðidempararnir eru æfðir í hlutverkaleikjum.  

Kveikjur + vísbendingar + demparar 

Vísbendingar: 
Það koma fram líkamlegar vísbendingar hjá öllum 
sem gefa til kynna að þeir séu reiðir. Þetta geta 
verið vísbendingar eins og:  

• vöðvaspenna 
• hnútur í maganum  
• krepptir hnefar 
• samanbitnar tennur  
• hraður hjartsláttur 

 

• Djúp öndun 
• Að telja áfram eða aftur á bak t.d. frá 1 að 20 eða frá 20 að 1. 
• Skemmtilegar/góðar minningar sem hafa róandi áhrif 

 
 



 

 
 
 

 
 

 



Sjálfstjórnun 
4. tími – Minnisatriði  

 
Farið er yfir það sem við lærðum í síðasta tíma um vísbendingar og 
kveikjur og einnig er farið yfir pirringslista hjá hverjum og einum. 
 
Minnisatriði eru hugsanir eða staðhæfingar sem hjálpa okkur og auka líkur 
á að við bregðumst skynsamlega við aðstæðum sem valda okkur reiði og 
erfiðleikum.  
Þessar hugsanir eða staðhæfingar geta verið: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiðbeinendur sýna hvernig maður getur beitt þessari aðferð til að auka 
sjálfstjórn við krefjandi aðstæður. Þegar upp kemur alvarleg staða, þá ber 
að forðast að láta innri kveikjur ná tökum á sér.  Þess í stað ber t.d. að 
nota hugsanir eins og „alveg rólegur þú ræður við þetta” í stað „ég er alveg 
brjálaður, ég ætla að berja hann í klessu”.   

Farið er í hlutverkaleik þar sem þátttakendur leika atburði frá 
pirringslistum.  

 
kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði 

Minnisatriðaaðferðir eru æfð heima 
 

1- Róandi hugsanir    
• Nú verð ég að vera svöl  
• Nú verð ég að slappa af, 
• Alveg róleg/ur 
• Taktu því rólega 
•  o.s.frv. 

 

2- Hugsanir sem leysa vandamál 
skref fyrir skref (lausnamiðaðar 
hugsanir) 

• Hvert er planið?  
• Hvað er það fyrsta sem ég 

verð að gera? 
 

3- Sjálfsstjórnun  
• Ég get bara snúið mér við og 

gengið í burtu 
• Ég dreg mig í hlé  

4- Sjálfsstyrkjandi hugsanir 
• Þetta er nú ekki 

svo alvarlegt 
• Ég ræð alveg við  

þessar aðstæður án  
þess að æsa mig 

• Vá, mér líður bara vel og  
er að vinna úr aðstæðum  
án þess að öskra 

• Vá hvað ég er góð/ur í þessu 
 

5- Hugsaðu um ART-þjálfun og 
verkefnin þar 

• Hugsa um verkefni sem hafa 
gengið vel t.d. hlutverkaleik 

• Get ég gert eitthvað svipað 
núna? 

 



Sjálfstjórnun 
5. tími – Sjálfsmat. 

 
Farið verður yfir síðasta tíma varðandi minnisatriði og hver og einn verður 
spurður út í hvaða minnisatriði hann hefur notað í undanfarinni viku og 
hvernig það gekk.  
ABC-líkanið er rifjað upp og allir eru spurður út í hvaða afleiðingar 
minnisatriðaaðferðin hafi haft, bæði fyrir ykkur sjálf og aðra. Virkaði 
aðferðin?  ef ekki, hvers vegna ekki? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjálfsmat er aðferð þar sem við beitum ákveðnum minnisatriðum sem eiga 
við hugsanir eða tilfinningar okkar eftir að hafa tekist á við krefjandi eða 
erfiðar aðstæður.  
Leiðbeinandi kynnir ákveðnar staðhæfingar sem þátttakendur geta notað 
til að  

• verðlauna sig, t.d. „ég var alveg rólegur, nú varð það ég sem 
stjórnaði” 

• þjálfa sig þegar þeim tekst ekki að vera róleg í erfiðum 
aðstæðum, t.d. „ég þarf að taka betur eftir vísbendingunum mínum” 
o.s.frv. 

 
Síðan búa allir þátttakendur til lista sem inniheldur 
sjálfsmatsstaðhæfingar sem eru annars vegar staðhæfingar sem styrkja 
eða verðlauna og hins vegar þjálfa hvern og einn.  
 
Þátttakendur æfa eftirfarandi skref með hlutverkaleik  
 

kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + sjálfsmat 
 

Heimaverkefnið er að skrifa á pirringslistann hvaða sjálfsmatshugsanir 
hver og einn notaði eftir að hafa lent í erfiðum aðstæðum. 

Sjálfsmat: 
Er leið sem hjálpar okkur að:  

• Meta sjálf hvernig okkur gengur að leysa úr 
vandræðum 

• Verðlauna okkur sjálf þegar vel gengur  
• Finna út úr því hverju við getum breytt til að 

gera betur ef okkur mistekst 
 



 
Sjálfstjórnun 

6. tími – Að hugsa fram í tímann (4. reiðidemparinn). 
 

Við förum yfir efni síðasta tíma (sjálfsmat). Farið verður yfir 
heimaverkefnin,  
 
Að hugsa fram í tímann er enn ein leiðin sem hægt er að nota til að 
stjórna reiðinni þegar við lendum í ágreiningi eða krefjandi aðstæðum. Þá 
er metið hvað getur gerst ef við sýnum ákveðin viðbrögð. Enn er ABC 
líkaninu beitt, þ.e. hvernig við getum betur áttað okkur á C eða afleiðingu 
hegðunar okkar B. „Ef ég geri þetta núna er líklegt að það hafi vissar 
afleiðingar seinna”. 
 
Við gerum greinamun á skammtímaafleiðingum og langtímaafleiðingum þess 
sem við gerum. Þið eruð hvött til að hugsa fremur um langtímaafleiðingar 
en skammtímaafleiðingar þ.e. frekar að hugsa „ef ég lem hann núna er 
líklegt að ég verði send til skólastjórans” í stað þess að hugsa „ef ég lem 
hann núna á hann sko eftir að þegja”. Þó að skammtímaafleiðingar geta 
verið góðar á þeirri stundu (strákurinn hættir að stríða) er líklegt að 
langtímaafleiðingarnar séu slæmar (að verða sendur til skólastjórans). 
 
Við gerum lista þar sem fram koma skammtíma- og langtímaafleiðingar 
hegðunar ykkar í aðstæðum sem upp hafa komið á síðustu 2 mánuðum. 
 
Við lærum muninn á innri og ytri afleiðingum þess að verða reiður 
(ofbeldisfullur). Ytri afleiðingar ofbeldis gætu verið að maður yrði rekinn 
úr skóla, en innri afleiðing gæti verið að manni liði mjög illa og væri ekki 
stoltur af sjálfum sér. Jafnframt verða ræddar félagslegar hliðar þess að 
vera reiður og ofbeldishneigður eins og t.d. að missa vini. Allir gera lista 
þar sem fram koma neikvæðar innri og ytri afleiðingar reiðikasta og 
ofbeldis og jákvæðar hliðar þess að beita sjálfsstjórn.  
 
Með hlutverkaleik og að nota raunverulegar aðstæður frá pirringslistanum 
lærum við að hugsa fram í tímann, „ef ég verð reið og beiti ofbeldi hvað 
gerist þá........” 
 
Í hlutverkaleik verður farið yfir þau atriði sem þið hafa lært hingað til.  
 

kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + sjálfsmat, 
Heimaverkefni: að hugsa fram í tímann og skrá á pirringslista hvað gerist 
eftir ágreining 

 



 
Sjálfstjórnun 

7. tími – Reiðihringurinn. 
 

Við förum yfir það sem við lærðum í síðasta tíma (að hugsa fram í tímann) 
með því að fara yfir pirringslistana þar sem að hvert og eitt ykkar hefur 
skrifað niður setninguna “hvað gerist þá” eftir ágreining sem hann hefur 
lent í vikunni. 
 
Reiðihringur: 
Hingað til höfum við lagt áherslu á hvað við gerum þegar einhver eða 
eitthvað gerir okkur reið. Nú ætlum við að leggja áherslu á reiðihringinn 
þ.e hvað við gerum sem veldur reiði eða pirringi hjá öðrum.  
Við tökum dæmi um það sem að við gerum sem getur valdið reiði hjá öðrum 
eins og til dæmis; að uppnefna aðra eða gera grín að öðrum. Allir gera lista 
yfir þá eigin hegðun sem þeir telja að geti valdið öðrum reiði eða pirringi.  
Þetta er síðan rætt í öllum hópnum og hver og einn fær það verkefni að 
bæta þessa hegðun í næstu viku með því t.d að nota reiðidempara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enn og aftur förum við í hlutverkaleik þar sem við æfum öll 
reiðistjórnunartækin sem við höfum lært hingað til.  
 

kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + sjálfsmat. 
 
Heimaverkefnið er að minnka þá hegðun sem að þátttakendur hafa komið 
auga á sem gæti orsakað það að aðrir í kringum mann verða reiðir  
 
 

àmín hegðun àhegðun annarra à mín hegðun 
 
 
 

 

Það að breyta einni hegðun t.d. að hætta að stríða 
getur orðið til þess að minnka árekstra og að fólki 
líkar betur við mann og maður eignast fleiri vini. 



 
Sjálfstjórnun 

8. tími –Reiðistjórnun + Félagsfærni. 
 

Við förum yfir reiðihringinn sem við tókum fyrir í síðasta tíma og skoðum 
heimaverkefnin þ.e hvernig þátttakendum tókst að draga úr hegðun sem 
getur gert aðra reiða og þar með aukið árekstra eða deilur. 
 
Reiðstjórnun og Félagsfærni 
Í þessari viku og næstu munum við fara mikið í hlutverkaleiki og æft allt 
það sem að við höfum lært bæði hvað varðar reiðistjórnun og félagsfærni  
Hlutverkaleikurinn fer þannig fram að við æfum: 
 
kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + félagsfærni + 

sjálfsmat. 
 

Þátttakendur fá umsögn frá þjálfurum um hvernig þeim gekk og verður 
áhersla lögð á hvernig gekk að sameina reiðistjórnun og félagsfærni. 
 



Sjálfstjórnun 
9. tími – æfingartími. 

 
Farið verður yfir sömu þætti og í síðasta tíma:  
Kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + félagsfærni + 

sjálfsmat. 
Í þessum tíma verður einnig verður farið yfir alla pirringslistana og við 
skoðum hvernig okkur hefur gengið að nota það sem við höfum lært lært 
 



Sjálfstjórnun 
10. tími – síðasti tíminn. 

 
Í þessum tíma verður allt námskeiðið skoðað í heild sinni og það vegið og 
metið. Hvað höfum við lært og hvernig eru erum við að nýta okkur  það.  
 
Við förum í síðasta hlutverkaleikinn þar sem að allir þættirnir eru teknir 
fyrir þ.e 

 
kveikjur + vísbendingar + reiðidemparar + minnisatriði + félagsfærni + 

sjálfsmat. 
 

Eftir þessa 10 tíma í reiðstjórnun ættum við öll að hafa komist að þeirri 
niðurstöðu að ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gangi þér vel 
 

ü Að við getum stjórnað reiði okkar  
ü Við höfum öðlast persónulegt vald yfir 

krefjandi aðstæðum.   
ü Aðrir bera meiri virðingu fyrir okkur og  
ü Öðrum líkar betur við okkur  
ü Við lendum síður vandræðum sem tengjast 

pirringi, reiði eða ofbeldi. 
 

Nú er það undir þér komið hvort þú notar það sem að þú hefur lært 


