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Þjálfun í verkefnalausn 
 
Aðal markmiðið með PP er að kenna nemendunum að leysa vandamálin. Að geta 
leyst vandamálin, þýðir fyrir það fyrsta að hafa til handa fullt af færniþáttum sem eru 
ómetanlegir. Á hverjum degi lenda unglingar í aðstæðum sem geta valdið ruglingi, 
þeir eiga erfitt með að velja, rifrildi og aðrar kvíða valdandi og stressandi aðstæður. 
Til þess að þau geti mætt og leyst úr vandamálum er mikilvægt að þau hafi þau 
verkfæri sem krafist er til þess að leysa vandann. Að geta leyst vandamál er einnig 
mikilvægt fyrir vel heppnaða nýtingu af restinni af PP 
 
Að hafa hæfileikana til þess að leysa vandamál er venjulega skilgreint sem hluti þess 
sem byrjar með vandamálskilgreiningunni og heldur áfram að finna lausnir á 
vandamálinu og, að lokum hversu vel það gekk. Í eftirfarandi texta munum við taka 
hvern hluta og fara ofan í smáatriðin. Skrefin til að leysa vandamálin getum við notað 
þegar við þurfum að taka ákvarðanir í restinni af PP prógramminu, til dæmis í 
félagsfærniþjálfuninni, til þess að ákveða hvaða færni á að æfa; til þess að æfa 
aðstæður, velja stað og stund sem passar fyrir æfinguna, í sjálfstjórnunni, til þess að 
nota tvö verkfæri til þess að dempa reiðina þegar verið er að pirra einhvern; í 
siðferðinu, til þess að samræða um hvort það sé til fleiri hliðar á málunu í klípusögu; í 
hvernig á að ráða við stress, til þess að dæma um hvaða tækni á að nota til þess að 
minnka stress, hvar, hvenær og hversu lengi; í þjálfuninni að skilja og nota hópa, til 
þess að leysa öll vandmál sem tengjast stjórnun, klíkumyndun, hópþrýstingi og 
einveldistækni og svo framvegis. Í stuttu máli ætti vandamálalausn í þessu 
námsprógrammi að túlka sem færni og yfirlærða færni. 
 
Í kafla 6 sögðum við að það breiða róf af persónulegum og ópersónulegu 
lífsatburðum sem unglingar geta upplifað sem erfiða. Megin hluti þess kafla fjallaði 
um aðgerðir til þess að minnka aukið stress. Vel heppnuð aðferð til þes að minnka 
stress verður oftast til þess að það verður minni spenningur, aukin tilfinning fyrir 
jafnvægi og aukin vilji til þess að leysa vandamálið, eða þær aðstæður sem urðu til 
þess að aukið stress skapaðist. Í eftirfarandi kafla gerum við grein fyrir hvernig hægt 
er að byggja upp áhrifamikla leið til lausnar vandamála. 
 
Æfingarprógramm sem á að byrja snemma á 
 
Það var Holzworth (1964) og Giebink, Stower og Fahl (1968) sem byrjuðu með 
æfingar til þess að auka hæfnina í að leysa vandamál. Þeir notuðu meðal annars efni 
sem líkist spili til þess að kenna fljótfærum unglingum leiðir til þess að ráða við 
aðstæður sem valda vonbrigðum. Þótt að rannsóknirnar væru gerðar á litlum hópum 
var hægt að sjá að það leiddi til jákvæðna niðurstaðna. Branca, D’Augelli og Evans 
(1975) greindu líka frá jákvæðum niðurstöðum frá sínum æfingarprógrömmum í 
vandamálalausnum fyrir unglinga. Eins og raunin er í þessu og öðrum prógrömmum 
sem verða tekin fyrir í þessum kafla, var einbeitingunni beint að því að kenna hvernig 
á að leysa úr vandamálum án þess að taka tillit til hvort niðurstöðurnar eða lausnirnar 
væru réttar eða rangar. Branca lýsir, ferlinu í að leysa vandamál sem ákveðnum 
þáttum og önnur vandamál séu margir ólíkir hlutir. Þeir litu á ferlið eins og keðju og 
að hlekkirnir væru vandamáli, að geta skilgreint möguleikana á lausnunum og þróun 



á tilraunaaðstæðum. Í svipuðu prógrammi kallað Thresholds (Burglass & Duffy, 
1974), reyndu þjálfararnir að kenna unglingunum að hugsa í lausnum með hjálp 
eftirfarandi þrepa, a) skilgreining á aðstæðum, b) þróun á möguleikum, c) meta 
möguleikana, d) að ákveða forsendur fyrir ákvörðunum, e) ákvörðunartaka, f) að 
framkvæma ákvörðunina, g) staðfesta ákvörðunina. 
 
Branca (1975) og Burglass og Duffy (1974) framkvæmdu æfingarprógramm með 
hjálp af heilræðum, umræðum og hlutverkaleik. Blechman (1974) kenndi aftur á móti 
í gegnum leik sem kennir færniþætti í vandamálalausnum. Hún notaði leik sem heitir 
Family Contract Game, og er gerður fyrir fjölskyldur sem upplifa skýr vandamál og 
getuleysi til þess að geta leyst úr sammannlegum vandamálum á venjulegan hátt. 
Spilið er hannað á þann hátt að það hindri eða minnki þá hegðun sem skapar deilur ( 
til dæmis. Að nöldra, að gagnrýna og svo  framvegis) sem er lýsandi fyrir þessar 
fjölskyldur sem þetta munstur kemur fram hjá. Hérna er þetta líka byggt á fleiri 
þrepum þar sem maður reynir í leikjaformi að kenna þátttakendunum að a) finna út 
hvað vandamálið er, b) safna inn nauðsynlegum upplýsingum, c) prófa ólíkar leiðir, 
d) veljið eina lausn, e) gefið endurgjöf á afleiðingarnar.  
 D’Zurilla og Goldfried (1971) einnig D’Zurilla (1986) lýsa aðferðum fyrir 
þjálfun sem þeim finnst vara mikilvægt stig í áhrifamiklum vandamálalausnum. 
 

1. Að finna vandann: að sjá að það er vandamál og að aðgerðir til þess að leysa 
vandann geta gefið árangur 

2. Vandamálaskilgreining og framsetning orða: að safna upplýsingum sem koma 
að málinu, reyna að skilja vandamálið og afleiðingar einnig að setja upp 
markmið til að leysa vandann. 

3. Þróun á þeim lausnum sem koma til greina: hugflæði til þess að fá fram eins 
margar lausnir og mögulegt er og jafnvel að spyrja ráða hjá öðrum til þess að 
fá fleiri möguleika. 

4. Ákvörðunartaka: bera saman og dæma um hugsanlegar lausnir. 
5. Notkun og endurgjöf: notið þá lausn sem kosin var og dæmið svo um hvort 
það hafi gegnið vel. 

 
Fljótfærir unglingar hafa verið mest notaðir í vandamálalausnarþjálfuninni innan 
rammans fyrir Think Programme (Bash & Camp, 1985a, 1985b; Camp og Bash 1981, 
1985). Með stuðningi af fræðandi kennslustundum, spilum og öðrum störfum hafa 
þátttakendurnir fengið að læra fleiri aðgerðir til sjálfhandleiðslu sem ætlar er til þess 
að auka getu þeirra til þess að hugsa og til þess að betrumbæta færniþætti, til dæmis 
getu til þess að finna aðrar lausnir á venjulegum og sammannlegum vandamálum, 
hafa í huga hugsanlegar afleiðingar og útfrá því setja upp plan. Þessar aðferðir og 
aðrar sem eru líkar þeim hafa verið gagnrýndar fra´Durlak (1983), Kirschenbaum og 
Ordman (1984), Rubin og Kransnor (1986) og O’Donohue og Noll (1995). Þeir síðast 
nefndu staðfesta að núna finnast staðreyndir fyrir því að þjálfun í vandamálalausnum 
getur haft jákvæð áhrif á fjölda stresstengdum tilfinningum og hegðun, og einnig 
kvíða fyrir að taka próf ( Stephens & Phil, 1983), deilur milli foreldra og barna ( 
Robin 1979), sjálfstjórnun ( Dangel, Deschner & Rasp, 1989), kvíða í samskiptum 
við aðra ( Maag, 1990) og tilfinningalegur æsingur sem er dæmigert fyrir 
stressviðbrögð ( Meichenbaum, 1983). 
 
 
 



Hugrænar leiðir við vandamálalausnir (e. Interpersonal cognitive problem 
solving - ICPS) 
 
Fyrsta útgáfan af ICPS – þjálfun var fyrst og fremst ætluð börnum. Spivack og Shure 
(1974) gefa eftirfarandi skýrslu af hverju þeim finnist það mikilvægt að kenna 
færniþætti fyrir vandamálalausnir þegar kemur að ofbeldis hegðun. 
 

Hvað getur fullorðin sagt við leikskólabarn sem slær annað 
barn, tekur leikfang eða öskarar? Hugsanlegt svar gæti verið: 
“Kalli, ég veit að þú ert reiður út í Pál, en ég get ekki leyft þér 
að slá hann.” Annað: “ Páll vill ekki láta slá sig.” Siggi tekur bíl 
frá Róbert og sá fullorðni spyr af hverju hann hafi gert þetta. 
“Mig langaði til að hafa hann”, segir Siggi. “Bíddu þangað til 
Róbert er hættur að leika sér með hann, svo getur þú fengið 
hann, “ segir sá fullorðni. Þegar fullorðnir takast á við svona 
hegðun ætlast margir kennarar og ungbarnaforeldrar til þess að 
hegðunin hætti “ af því að ég segi að það eigi að vera þannig.” 
Þau útskýra oft af hverju þessi hegðun er ekki í lagi. (“ Þú mátt 
ekki slá Pál af því að þú getur meitt hann.”) Ef barnið heldur 
áfram að slá önnur börn á leikskólanum er hægt að taka það út 
úr hópnum og bíða þar til það hefur róast og telur sig geta verið 
með í leiknum án þess að slá. 

   
Við höldum því fram að þessar aðferðir hafi takmarkað gildi ef 
markmiðið er að hjálpa börnunum að þroska á áhrifarikann hátt 
hvernig þau eiga að ráða við persónuleg og sammannlegum 
vandamálum. Í fyrsta lagi, er það oftast sá fullorðni sem hugsar 
fyrir barnið. Barnið fær að heyra að það verði að bíða þangað til 
röðin komi að því, eða að halda sig burtu frá hinu barninu, eða 
ekki slást.... Barnið leysir ekki vandamálið og fær heldur ekki 
hjálp til þess að finna lausnina. Í öðru lagi, heldur sá fullorðni 
að barnið skilji tilfinningatjáningu (“ég veit að þú ert reiður”), 
neitunarorð (“en ég get ekki látið þig slá hann”) eða orsök – 
samband (“af því að þú getur meitt hann”). Mörg ungabörn geta 
ekki tjáð sig með orðum sem eru nauðsynlegar til þess að leysa 
sammannleg vandamál. .... Í lokin: þegar við hjálpum barninu 
að leysa vandann fær það enga hjálp að hrósa sjálfu sér. Það fær 
bara að vita hvað það er sem má og má ekki, jafnvel þó að það 
sé útskýrt fyrir barninu og lausnin virkaði akkúrat núna. Barnið 
finnur ekki fyrir þeirri góðu tilfinningu sem kemur yfir okkur 
þegar okkur hefur tekist að leysa vandann. Barnið finnur fyrir 
trausti en ekki að það sé hæft. 

 
Það var þessi rökfesta sem kom fram í ICPS – prógramminu. ICPS – þjálfun var gerð 
til þess að kenna börnum  ( og seinna unglingum og fullorðnum) hvernig þau ættu að 
hugsa ekki um hvað þau ættu að hugsa – aðdragandinn að því að leysa vandann ekki 
vandamálalausnin. Úr því sjónarhorni þróuðust svo nokkrar stefnur sem ICPS – 
prógrammið og aðgerðir byggja á. 
 
 



ICPS – færniþættir 
 
 Markmiðið með ICPS – prógrammið er að kenna fólki á öllum aldri, ekki bara 
ungum börnum, líka unglingum og fullorðnum, nokkrar áþreifanlega færniþætti til að 
finna lausnir. Hér á eftir útskýrum við þessa fimm færniþætti. 
 
Að hugsa í fleiri lausnum 
 
Hæfileikar manneskjunnar til þess að finn ólíkar lausnir sem gætu nýst til þess að 
leysa vanda, ákveður hæfileika hans / hennar til þess að hugsa í mögulegum lausnum. 
ICPS – þjálfunin í þessari færni snýst venjulega um vandamál sem nemandinn á í 
samskiptum við aðrar manneskjur og sérstaklega við jafninga og stjórnendur. Í einni 
útskýringu heldur Spivack er al. ( 1976) því fram af hverju manni finnist það 
áhugavert að efla þessa færni, að persóna sem hefur bara eina eða tvær lausnir á 
vandamáli á erfiðara með að takast að leysa vandann, en sá sem hefur fleiri lausnir 
þegar það kemur í ljós að fyrsta lausnin var ekki að virka. 
 
Að hugsa um afleiðingar 
 
Önnur færnin í ICPS er lýst sem hæfnin í að skilja afleiðingarnar fyrir aðra og sjálfan 
sig, og hvaða viðbrögð geta leyst úr læðingi í ferlinu þegar við hugsum um 
afleiðingarnar verðum við að hugleiða hverjir eru jákvæðu og neikvæðu punktarnir 
með sammanneskjulegum verknaði sem fer út yfir einfalda upptalningu af ólíkum 
atburðum sem geta komið fram. Nemendur örvast til að hugsa um afleiðingarnar með 
því að kennarinn kynnir aðstæður og á sama tíma spyr til dæmis “ hvað gæti gerst 
svo?” “hvernig líður Maríu?” hverjar eru skammtímaafleiðingarnar? 
 
Að hugsa um orsakir 
 
Að hugsa í orsökum eða um orsakir og afleiðingar í aðstæðum felur í sér að geta séð 
hvað það var sem olli vandamálinu og hafði þessa hegðun í för með sér. Að hugsa 
fram í tímann um orsakir var eitt af markmiðum ICPS – prógramminu. 
Færniþjálfunin er að hluta til vegna þeirri sýnar sem Muuss (1960) hafði á þessu. 
Hann leit á að það að hugsaum orsakir á efsta stigi væri eins og: 
 
Skilningur og innsæi um kraftmikla margþætta og gagnkvæma náttúru hjá þeim 
öflum sem stýra hegðun hjá manneskjunni. Það hefur í för með sér sveigjanleika og 
hæfni í að sjá hluti frá öðrum sjónarhornum, og skilning um að, lærdómur er aldrei 
eins. Persónur sem geta hugsað fram í tímann geta beðið með að dæma um 
vandamálið þangað til hann/hún er búin að fá staðreyndir um málið ( s. 122). 
 
Ef hugsum um orsakir eru á lágu stígi og brestandi innsæi um kraftmikla hegðun, er 
það samkvæmt Muuss, ein af ástæðunum fyrir stressi. Þessir þættir gera það að erfitt 
er að bregðast við af raunsæi og á sæmandi hátt “ á hegðun annarra og þess vegna 
getur sýnt hegðun persónu annarra vitlaust og að hún sé skilin sem hótun, svona 
misskilningur getur leitt til þess að deilur milli þessara persóna verður kraftmeiri” 
(Spivack er el. 1976, s. 75) 
 
Markmið – leið – hugsun 
 



Markmið – leið – hugsun verður að skipuleggjast þrep fyrir þrep með varkárni til þess 
að ná vissu markmiði. Samkvæmt Spivack et al. (1976) fjallar það um að hafa innsæi 
og hugsa fram í tímann til þess að geta komið í veg fyrir eða sleppa við mögulega 
hindranir þegar þess þarf, geta nálgast mismunandi leiðir þegar þarf til að takast á við 
hindranir til að ná markmiðinu. 
 
Markmið – leið – hugsun er líka að hafa innsæi í að við náum ekki alltaf 
markmiðunum undir eins og að það sé mikilvægt að taka ákvörðun á réttum 
tímapunkti hvort hægt sé að ná markmiðunum. Eins og Spivack et al. skrifar 
 

Barn sem getur notað markmið – leiðir – hugsun getur hugsað: Ég get heilsað 
upp á strákinn í næsta húsi (markmið) en hann þekkir mig ekki og kannski 
hleypir hann mér ekki inn (hindrun). Ef ég hringi fyrst og segi að ég sé 
nýfluttur í hverfið og spyr hvort ég megi koma í heimsókn (leið), þá segir 
hann örugglega já. Það er nú samt best að gera þetta ekki um 
kvöldmatarleytið, því þá verðu mamma hans reið (tímasetning og hindrun) og 
þá líkar honum ekki vel við mig (s.64). 
 
Að sjá hlutina í öðru ljósi 
 
Þessi færni til þess að leysa vandamál endurspeglar skilning persónunnar, og 
hæfni í að samþykkja það að manneskjur geta haft ólíkar skoðanir á hlutunum 
og þess vegna brugðist við á ólíkan hátt í ákveðnum aðstæðum. Að sjá hlutina 
í öðru ljósi líkist því sem aðrir kalla að taka hlutverk eða veita samúð. 
Innihaldið í færninni kemur betur fram ef við skiljum hvernig þetta er mælt. Í 
ICPS – rannsókn um að sjá hlutina í öðru ljósi er notuð af Feffer og Jahelkas 
(1968) aðferð Thematic Apperception Test (TAT). Eftir að nemendurnir hafa 
fylgt TAT leiðbeiningunum og skrifað stuttar frásagnir á fjögur TAT – spjöld, 
fær hann/hún sömu spjöldin aftur og er beðin um að segja fyrstu söguna út frá 
sjónarhól hverrar persónu sem tekur þátt. Niðurstöðurnar ú prófinu sýndu 
meðal annars hvaða gráða af samræmi sem er á milli þessara útgáfa.  
 
Heildarmarkmiðið með ICPS – þjálfunina er að nemendurnir eiga að ná 
tökum á þessum færniþáttum fyrir vandamálalausnir. Prógrammið hefur borið 
árangur og hefur haft áhrif bæði á árásargirni og hugsunarlausar athafnir ICPS 
nemendanna varðandi stressþjálfun og almenna aðlögun. Þegar það snýst um 
til dæmis öðruvísi hugsunarhátt fann Shure, Spivack og Powell (1972) að 
unglingar sem við próf hafa sýnt í stóru mæli bælda eða ofvirka hegðun, gátu 
ímyndað sér miklu færri lausnir á vandamálum en unglingar sem voru álitnir 
vel aðhæfðir. Elardo og Caldwell sáu að virðingarleysi, ögrandi hegðun, 
eftirtektarleysi, hlédrægni og ýkt þörf fyrir aðrar manneskjur minnkaði þegar 
þau gátu farið að hugsa í fleiri lausnum. Alveg eins og fram kom hjá 
börnunum verkaði skortur á aðhæfingu með skorti á hugsun í lausnum bæði 
hjá unglingum og fullorðnum. 
 
Hugsun um afleiðingar voru rannsökuð af Shure, Newman og Silver (1973) 
og líka af Spivack og Shure (1975). Rannsóknir þeirra leiddu í ljós að 
unglingar sem ætlaðir voru sem vel aðhæfðir gátu gert sér grein fyrir fleiri 
afleiðingum sem orsökuðust af ofbeldi og sem skiptu máli, heldur en 



unglingar sem taldir voru fljótfærir eða hlédræg. Shure og Spivack (1972) 
komust að því að útfrá ICPS – þjálfuninni gátu unglingar talið upp fleiri 
afleiðingar. Við mælingar milli eðlilegra og fljótfærna barna (Spivack & 
Levin, 1973) kom í ljós að sá vel aðhæfði hópurinn gerði grein fyrir fleiri 
alfleiðingum.  
 
Larkin, spivack og Shure (1972) fundu mikilvægt samband milli frjálslegrar 
hugsunar  og mælingum á fljótfærni og hömlunum hjá 9 – 12 ára börnum, 
einnig að börn sem áttu ekki við erfiðleika að stríða greindu orsaka 
staðhæfingar mun oftar en hinir unglingarnir, sem benti á afbrigilega hegðun. 
Platt et al. (1974) komst að því að heilbrigðir unglingar höfðu mikið meiri 
möguleika til þess að sja´hlutina í öðru ljósi en unglingar með afbrigðilega 
hegðun. 
 
Að lokum, og í sambandi við rannsóknir um markmið  - leið – hugsun, sá 
Larcen et al. (1972) í rannsóknum sínum á 9-12 ára börnum eitt mikilvægt 
öfugsnúið samband milli hæfileika þeirra til þess að nota markmið – leið – 
hugsum og hegðun eins og félagslega árásarhneigð, óþolinmæði og 
tilfinningarsemi. Shure og Spivack (1972), sem fylgdust með sama aldurshóp, 
sáu að “eðlilegir unglingar”gætu nýtt sér fleiri leiðir til þess að ná 
markmiðunum en þeir unglingar sem áttu við vandamál að stríða og fleiri 
hindranir gátu orðið á leiðinni sem þurfti að leysa. Illa aðhæfðir unglingar 
nefndu færri verkfæri , hindranir og hversu langan tíma það tæki að ná 
markmiðinu og frásagnir þeirra voru oftar fljótfærar og ofbeldishneigðar. 
 
Þetta stutta yfirlit yfir niðurstöður og dæmi úr rannsóknum um ICPS – 
þjálfunina staðfestir niðurstöðuna sem áður var teini, það vill segja, að þeir 
færniþættir sem athugaðir hafa verið, með nokkrum undantekningum, á 
þýðingarmikinn og skýrann hátt eru tengdir, það skilur á milli þeirra 
einstaklinga sem fylgst hefur verið með og eru breytilegir eftir því hvernig 
einstaklingurinn bregst við tilfinningalega, ofbeldislega, fljótfærnislega og 
hindrunarlega. Það er því mikilvægt að færniþættirnir séu aðlagaðir og vel 
undirbúnir. 
 
ICPS – þjálfun 
 
Hingað til höfum við farið yfir rökfærsluna og þau leiðbeinandi 
undirstöðuatriðin sem liggja á vak við ICPS – prógrammið, markmiðin með 
færniþáttunum og þær rannsóknir sem gerðar haf verið. Loka sjónarmiðið á 
ICPS fjallar um þjálfunina. Siegel og Spivack (1973) þróuðu prógramm fyrir 
ICPS – þjálfun til þess að kenna fullorðnum og unglingum á eldri stigum 
grunnfærniþættina fyrir vandamálalausnir. Það eru tólf æfingar og hver og ein 
tekur um það bil 20 – 45 mínútur að gera. Það er bæði hægt að gera 
æfingarnar einn og einn eða í hóp. Þegar þátttakendurnir byrja á prógramminu 
fá  þeir eftirfarandi leiðbeiningar: 
 
Tilgangurinn með prógramminu er að kenna manneskjum að leysa vandamál 
sem valda þeim erfiðleikum. Margir vita ekki hvernig þeir eiga að hugsa til 
þess að leysa vandann. Það eru til nokkur skref sem hjálpa við 



vandamálalausnir. Þetta prógramm er hannað til að kenna ykkur þessi skref og 
svo að þið fáið æfingu að nota skrefin. Þau eru: 
 
1. Að vita hvenær vandamál er í gangi. Vandamál eru hluti af 

hversdagsleikanum. Allir eiga við vandmál að stríða. Sumir eru duglegri 
en aðrir að leysa þau. Fyrsta skrefið er að læra að þekkja hvenær vandamál 
er til staðar. Í þessu skrefi fáið þið að vinna með æfingar sem hjálpa ykkur 
og gera ykkur betri í að þekkja vandamál. 

 
2. Skilgreining á vandamáli. Þegar þið eruð orðin betri í að þekkja vandamál, 

fáið þið æfingar sem æfa ykkur í að skilgreina vandamálið, hvernig maður 
á að fá að vita meira um vandamálið og lausn þess. 

 
3. Aðrir möguleikar til þess að leysa vandamál. Þriðja, og kannski 

mikilvægasta skrefið í vandamálalausnum, er að skoða aðra möguleika til 
þess að leysa vandann. Vandamál er kannski hægt að leysa á fleiri en eina 
leið. Sumar leiðir geta verið betri en aðrar. Til þess að kenna ykkur þetta 
skref fáið þið að hugsa ú í fleiri leiðir til þess að leysa vanda. 

 
4. Að komast að niðurstöðu um hvaða leið sé best. Síðasta skrefið sem þið 

eigið að læra er hvernig þið metið ólíkar lausnir á vandamálinu og reynið 
að taka ákvörðun. Í þessu skrefi æfið þið ykkur í að skoða kosti og galla á 
þeim lausnum sem þið hafið fundið og reyna að komast að niðurstöðu um 
hvaða lausn sé best. 

 
Fyrsta skrefið í prógramminu, að vita hvenær þú átt við vandamál að stríða, er 
hannað til að kenna sammannlegri viðkvæmni, það þýðir að nemandinn fær hjálp við 
að sjá vandamál og læra að sjá þau út frá ólíkum sjónarhornum. í þessum hluta 
prógrammsins er ein æfing “blaðaandlitin” þar á nemandinn að vinna með 
blaðamyndir af fólki sem sýna tilfinningar, lýsa tilfinningunni og búa til sögu af 
hverju manneskjunni líði svona. Önnur æfing “finna vandamálið” fær nemandinn að 
sjá myndir af fólki í raunverulegum aðstæðum með öðrum ( til dæmis slagsmál, 
partý, manneskja undir áhrifum) og nemandinn á að benda á vandamálið. 
 
Athafnasemin í skrefi númer tvö í ICPS – prógramminu, að skilgreina vandamálið 
miða við að kenna fólki að sjá út frá ólíkum sjónarhornum en ekki orsök -  afleiðing. 
Ein æfingin er að “finna út hluti um fólk”. Nemandinn fær að hlusta á stuttar, 
blandaðar sögur um aðferðir til þess að læra hvernig aðrir hugsa og hverjar 
tilfinningar þeirra eru. Það fjallar til dæmis um að a) spyrja þriðja aðilann spurninga, 
b) berið fram efni óljóslega í samtali og c) talið beint við manneskjuna sem það fjallar 
um. 
 
Þriðja skrefið er að þjálfa “að hugsa í ólíkum lausnum. Ein æfingin er að sortera 
myndir, “að finna aðra möguleika”. Á svipaðan hátt og þegar verið er að æfa 
markmið – leiðir – hugsun fær nemandinn vandamál (til dæmis mynd af einmanna 
manneskju) og eina lausn (til dæmis mynd af sömu manneskjunni í partýi). Margar 
aðrar myndir sýna manneskjuna í öðrum aðstæðum og athöfnum og nokkrar af þeim 
gætu ( ef þær eru settar í rétta röð) leitt frá vandamáli til niðurstöðu. Nemandinn á að 
velja og setja mögulegar lausnir í rétta röð. Í þessu skrefi lærir nemandinn bara ekki 
að þekkja ólíkar lausnir, heldur líka að gera nýjar. Í æfingunni “ skapa lausnir” fær 



nemandinn nokkur vanaleg vandamál (til dæmis að semja við forstjórann, breyta 
pirrandi hegðun vinar síns) og hvatningu frá þjálfaranum til þess að koma með eins 
margar tillögur og mögulegt er. 
 
Síðasta skrefið er, “að komast að niðurstöðu hvaða lausn sé best”, er búið til fyrir 
hugsun fram í tímann ( afleyðingar), það vill segja til þess að meta kosti og galla 
hverjar lausnar. Í æfingunni “fljótfærni – íhugun” reynum við að ná markmiðinu með 
því að sýna nemandanum á ólíkan hátt að fyrsta valda lausnin á vandamálum er 
sjaldan sú besta, og að það er betra að bíða og hugsa um fleiri lausnir áður en maður 
gerið eitthvað. Í “ákvörðunarandlitunum” fær nemandinn æfingu í að telja upp kosti 
og gall við hverja lausn. Í síðustu æfingunni “spil” fær nemandinn það verkefni að 
setja saman í röð fara samkvæmt þeim fjórum skrefum í vandamálalausnarferlinu eins 
og þau eru skilgrein í ICPS – prógramminu. Allt frá því að prógrammið þróaðist og 
hefur það verið mikið notað í skóum og annarsstaðar. Nýrri og betri útgáfa af 
aðferðum og efnið hefur verið kynnt af Shure (1992). Úrval úr nýju útgáfunni er í 
auka æfingunum í lok þessa kafla. 
 
 
PP:s æfing í vandamálalausnum 
 
Til þess að ná markmiðinu fyrir skilgreiningu á vandamáli, safna upplýsingum, skapa 
aðrar lausnir og svo framvegis höfum við þróað aðferðir og námsgögn fyrir æfingu í 
þáttaröð sem hægt er að nota með öðrum PP námskeiðum. Á þann hátt skapar 
námskeiðið heildarmarkmiðið okkar að ná samheldu námsplani. Vandamálalausnin í 
PP:s vandamálalausnarprógramminu er markvissari, að við með skrefunum aukum 
alltaf við bættri hegðun (eins og í reiðistjórnunni), notum færniþætti sem “eðlilegar 
manneskju” nota (eins og í félagsfærniþjálfun) sem er gerð út frá raunverulegum 
aðstæðum (eins og í þjálfun í að skilja aðstæður) og nýtir færniþætti í samúð (eins og 
í samúðarþjálfuninni). 
 
PP:s vandamálalausnarþjálfun hefur verið í reglulegu mati frá fyrsta 
rannsóknaverkefninu sem var gert af Grant (1987). Hún hafði 60 karlkyns nemendur 
sem sátu í fangelsi. Af þeim voru 24 sem fengu átta vikna námskeið í 
vandamálalausnunum, 24 voru settir í hóp fyrir stjórnum og 24 í hóp án nokkurrar 
þjálfunar. Niðurstaðan varð sú að það verð aukning á jákvæðum lausnum sem 
reyndust vel til þess að leysa vandamál. Niðurstöðurnar ú rannsóknum Grants sýnir 
samt að það sé mikilvægt að halda áfram að nota og meta vandamálalausnir. 
 
Í töflu 7.1 er yfirlit yfir það sem farið er í tíma fyrir tíma. eins og í PP:s þjálfuninni 
fyrir félagsfærni og reiðistjórnun er það mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess 
að æfa með hlutverkaleikjum og fá endurgjöf á hvernig hann/hún hefur staðið sig. Til 
þess að það sé mögulegt er mikilvægt að eyða tveimur eða þremur tímum í hvern 
hluta til þess að allir fái möguleika á að vera með í hlutverkaleik, sem þýðir það að 
prógrammið verður meira en átta vikur eins og það er gefið út hér. Auka æfingarnar í 
lok kaflans er einnig hægt að hafa með í þjálfuninni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tími 1: Kynning  
 
Útskýring 
 
“seljið” prógrammið til unglinganna, haldið við ákvörðunum frá hópnum, og komið á 
framfæri eftirfarandi punktum í umræðunum: 
 

1. Við tökum ákvarðanir á hverjum degi (eins og að fara á fætur, ákveða hvað þú 
ætlar að borða). Flestar ákvarðanir eru ekkert vandamál að taka. 

 
2. Það er erfiðara að taka þær ákvarðanir í flóknum aðstæðum. Vandamál eru 

erfiðar aðstæður þar sem við vitum ekki hvað við eigum að gera. 
 

3. Það er oft hægt að leysa vandamál. Ástæðan fyrir þessari þjálfun er að kenna 
hvernig á að leysa vandamál. Við þurfum ekki að gera það sem fyrst kemur 
upp í huga okkar eða gefast upp eða ekki gera neitt. Dæmi: Að lenda í 
slagsmálum til þess að leysa vanda eða láta aðra leysa vandamálið fyrir þig. 

 
4. Vandamál hafa tvö sameiginleg einkenni: markmið og hindranir. Vandmál eru 

erfiðar aðstæður af því að við höfum markmið, eða eitthvað sem við viljum, 
en það er hindrun eða eitthvað í veginum fyrir því sem við viljum. (ímyndaðu 
þér að þú viljir fara einhverja sérstaka götu og tré hefur fallið yfir götuna.) 
Dæmi: Að grennast eða að vera með vini sínum. 

 
5. Samskonar týpur af vandamálum innihalda: 

 
• Yfirráða vandamál (að láta aðra gera það sem viljum) 
• Mismunur markmiða milli fólks 
• Leit að einhverjum að einhverju 
• Vandamál vegna óöryggis eða óljósum eftirvæntingum 

 
6. Með því að læra hægt og rólega hvernig við eigum að leysa úr vandamálum, 

höfum við meira vald yfir því hvernig fer. Dæmi: Ef við tökum tillit til vinar 
okkar hvernig þeir hugsa eða hvernig þeim líður getum við sagt eða gert hluti 
sem auka líkurnar á að okkur kemur vel saman. 

 
7. Þegar við erum að ræða þessa hluti með hópnum eigum við að láta 
þátttakendurnar lofa því að þeir ætli að reyna þetta. 



 
Tafla 7.1 
Samantekt á tímum í vandamálalausnum 
 
 
Tími 1: kynning  
Útskýring 
Reglur og hvað gert verður í tímunum 
Yfirlit yfir þrepin í vandamálalausnum 
Vandamálaskýrsla 
Upprifjun á tímanum 
 
 
Tími 2: Stoppa og hugsa 
Útskýring  
Upprifjun á tíma eitt 
Stoppið og hugsið  
Leikið spæjara 
Hlutverkaleikur: Stoppið og hugsið 
Upprifjun á tímanum 
 
 
Tími 3: komast að hvað sé vandamálið 
Útskýring  
Upprifjun á tíma tvö 
Lærðu að sjá: Hvað er það sem er vandamálið 
Ólíkar leiðir til þess að skilgreina vandamálið 
Hlutverkaleikur: Stoppið og hugsið + hugsa um hvað sé vandamálið  
Rifja upp tímann 
 
 
Tími 4: Safna saman upplýsingum/ líta á hlutina með eigin augum 
Útskýring 
Rifja upp tíma 3 
Staðreyndir eða álit: Hvað er það sem ég sé? Hvaða staðreyndir eru til staðar 
Upplýsingar: Hvað er það sem ég sé? Hvar er það sem ég þarf að kanna 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + sjá hvað sé vandamálið + safna upplýsingum/ 
eigið sjónarmið 
Rifja upp tímann 
 
 
Tími 5: Safna upplýsingum 
Útskýring 
Rifja upp tíma 4 
Sjónarmið annarra: Hvað sjá aðrir? Hvað finnst þeim? 
Tilfinningar annarra: Hvernig líður þeim? 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + sjá hvað sé vandamálið + safna upplýsingum / 
sitt eigið sjónarmið og annarra 
 
 



 
 
Tími 6: Lausnir / valmöguleikar 
Útskýring 
Rifja upp tíma 5 
Valmöguleikar: Hvað get ég gert eða sagt 
Hugflæði: Hvaða möguleika hef ég að velja á milli 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + sjá hvað sé vandamálið + safna upplýsingum / 
sitt 
eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar 
Rifja upp tímann 
 
Tími 7: meta afleiðingar og árangur 
Útskýring 
Rifja upp tíma 6 
Afleiðingar: Hvernig ákveð ég hvað ég á að gera 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + sjá hvað sé vandamálið + safna upplýsingum / 
sitt eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar + meta afleiðingar og  árangur 
 
Tími 8: Æfing 
Útskýring 
Rifja upp tíma 7 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + sjá hvað sé vandamálið + safna upplýsingum / 
sitt eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar + meta afleiðingar og  árangur  
Efla og styrkja 
 
 
 
 
Reglur og aðferðir 
 
 Eftirfarandi atriði á að kíkja á: 

1. Við hittumst ..... og allir eiga að taka þátt í tímunum. 
 

2. Það er ætlast til að hver og einn taki þátt og séu virkir og sýna samstarfsvilja 
og taki tillit til annarra í hópnum ( til dæmis ekki grípa frammí og ekki gera 
grín af því sem aðrir segja). 

 
3. Þátttakendur eru beðnir um að skrifa í vandamálaskýrslurnar þegar þeir eru 

ekki í tíma (sjá mynd 7.1). 
 

4. á komandi tímum ætlar þjálfarinn að útskýra og sýna hvernig hægt er að líta á 
vandamál og hvernig hægt sé að leysa þau. Hver þátttakandi á svo í gegnum 
hlutverkaleik að æfa sig í því að taka ákvarðanir. Við notum vandamál úr 
vandamálskýrslunni, svo að allir þátttakendurnir geta hugsað út í valið hvað 
þeir vilji gera næst. 

 
Yfirlit yfir þrepin í vandamálalausn 
 



Í hverjum tím á plakat að vera uppi á vegg sem sýnir hvert þrep í vandamálalausnum 
sem verið er að vinna með. Þar fyrir utan eiga plakötin frá fyrri tímum að vera uppi á 
vegg.................Á yfirlitinu á að vera eftirfarandi: 
1. Þig eigið að læra að stoppa og hugsa 
 
2. Þið eigið að geta spurt ykkur sjálf eftirfarandi spurninga: 
 

• Hvert er vandamál mitt? 
• Hvaða staðreyndir eru til staðar? Hvað þarf ég að athuga? 
• Hvað get ég sagt eða gert? Hvaða möguleika hef ég? 
• Hvað skeður ef ég geri svona eða hinsegin? 
• Hvernig get ég valið hvað ég á að gera og hvernig get ég athugað 

hvernig það gekk? 
 
3. þegar búið er að fara í gegnum þessi atriði á þjálfarinn að taka dæmi um eitt 
vandamál, sýna hvert þrep í sýnikennslu og fara ígegnum spurningarnar upphátt. 
Dæmi: Að taka ákvörðunina hvort ég ætla að kaupa bíl eða ekki. 
 
4.  láttu þátttakendurnar fá möppur þar sem þeir geta haft alla pappíra í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mynd 7.1 
vandamálaskýrsla 



 
Nafn: ______________________________________     Dagsetning: ___________ 
 
 
Hvað er vandamálið? Lýstu því (hverjir komu að máli, hvar skeði þetta og hvað var 
það sem skeði?) 
 
 
 
Hvað viltu að muni gerast? 
 
 
 
 
Hvað gerðir þú eða sagðir til þess að leysa vandamálið? 
 
 
 
 
 
Valdir þú lausn sem leysti vandamálið? 
 
 
 
 
 
 
Hversu vel virkað þetta? (settu hring utan um eitt svar) 
 
 
 
 
 
 
1                         2                             3                                4                        5 
Illa                   Sæmilega               Nokkuð vel                Vel                   Mjög vel 
 
 
 
 
 
 
 
Heimaæfing:  

 
 
Vandamálaskýrsla 
 



1. útskýrðu af hverju vandamálaskýrslan er svo mikilvæg: 
 

• í hverju viku gefur hún rétta lýsingu á vandamálum og hlutum sem þú 
veist ekki alveg hvernig þú átt að snúa þér í 

• hún hjálpar þér að sjá hvaða aðstæður þú ert ekki að ráða við, og byrja 
að hugsa um hvernig þú getur snúið þér í hlutunum. 

• Hún gefur efni fyrir hlutverkaleik sem gefur æfingu með verkfærum 
fyrir vandamálalausnir. 

 
2. Sýnið eintak af tilbúinni skýrslu yfir aðstæður sem eru þekkta fyrir hópinn. 

Eftir því hvernig hópurinn er lærdómslega séð getum við látið einhverja 
þátttakendur lesa upp hluta úr skýrslunni eða látið þjálfara lesa hana. 

 
3. Látið hvern og einn þátttakenda hafa skýrslu sem þeir láta í möppurnar símar. 

Segið þeim að fyll eins fljótt og hægt er í skýrslurnar eftir að þeir hafa lent í 
vandamálaaðstæðum. 

 
Upprifjun tíma 1: 
 

1. Rifjið upp ástæðuna fyrir nákvæmri vandamálalausn (að auka eigin stjórn yfir 
eingin tilveru og geta lifað lífi sínu og séð betur um sína eigin þarfir). 

 
2. Rifja upp reglurnar og starfshætti, og sérstaklega mikilvægi 

vandamálaskýrslunnar. 
 
Tími 2: Stoppa og hugsa 
 
Útskýring 
Þegar tíminn byrjar útskýrir þjálfarinn að framgangsrík vandamálalausn gerir ráð fyrir 
a) að maður hugsi áður en maður hefst handa og b) að sjá að maður hefur vandamál. 
 
Upprifjun tími 1 
 

1. Rifja upp reglur og starfshætti sem teknar voru upp í tíma eitt. 
 

2. Endurtaka að vandamál eru hluti af lífinu og með æfingu lært að finna lausnir 
á þeim í staðin fyrir að bregðast við of fljótt eða láta einhvern annan finna 
lausnina fyrir sig. 

 
3. Rifja upp í stuttu máli dæmið ú vandamálaskýrslunni sem tekið var fyrir í 

fyrsta tíma og hafið sýnikennslu í vandamálalausnum sem þegar hefur verið 
útskýrt. Dæmi: Að ákveða hvort maður eigi að kaupa bíl eða ekki. 

 
Stoppið og hugsið 
 
Hérna er mikilvægt að sýna fram á að ef við höfum vandamál þá er það mikilvægt að 
stoppa og hugsa, svo að við ekki tökum fljótfærar ákvarðanir. Við verðum að geta 
hugsað í fleiri lausnum til þess að leysa vandamál. Þjálfarinn ætti, á áþreifanlegan 
hátt að: 
 



1. Útskýra að manneskjur geta brugðist við á ólíkan hátt og að maður verður að 
geta séð hvort maður hafi vandamál með því að vera opin fyrir sínum 
hugsunum og tilfinningum 

 
• Lýsið ólíkum hugsunum: “oft er það þannig að þú veist ekki hvað þú 

átt að gera. Þú hefur spurningar, efast og ert óöruggur um hvað sé best. 
Þú kannski veist hvað þú villt, en veist ekki hvernig þú getur fengið 
það”. 

 
• Lýsið ólíkum tilfinningum: “ oft finnur þú fyrir óþægindum og það 

segir okkur það að þú hafir vandamál. Þú getur verið ergilegur, 
spenntur, óþreyjufullur eða óöruggur á möguleikum sem þú hefur”. 

 
2. Látið unglingana lýsa sínum eigin viðbrögðum á vandamálum og skrifað þetta 

upp á töflu eða flettitöflu. 
 

3. Berið saman þeirra lista með listann yfir vanaleg viðbrögð á vandamálum í 
töflu 7.2. Bætið þeim við sem unglingarnir höfðu ekki. 

 
Tafla 7.2 
Stoppið og hugsið: Vanaleg viðbrögð á vandamálum 
 
Depurð                                         Að vilja gefast upp                    Óeirð 
 
Tilfinningin að maður                     Órólegur                             Að vilja flýja 
getur hvort sem er ekki  
komist að réttri niður-                      Að ekki duga                 Að sleppa við vandamálið  
stöðu                                                                                        með því að gera eitthvað 
                                                                                                 annað. 
Uppnám                                             Reiður                             
 
 
Óöruggur                                            Pirraður                          Ergilegur 
 
 
Hræddur                                             Órólegur                          Leiður 
 
 
Spenntur                                           Óhamingjusamur            Vilja gera hvað sem er 
                                                                                                  til þess að fá þetta gert 
 
Efins                                                  Niðurdregin                          Sefur 
 
                                                            Spyrjandi 
 
 
 
4. Útskýrið að ef maður andar djúpt nokkrum sinnum og segir við sjálfan sig  
“ stoppaðu og hugsaðu” hefur maður tíma til þess að ákveða hvað maður ætlar að 
gera. 



 
4. Sýnið þetta með vandamál sem einhver stingur uppá, eða notið eftirfarandi 

dæmi: Að ákveða sig hvort maður ætli að strjúka úr fangelsinu eða ekki. 
 

• Hafið sýnikennslu á hugsunum og tilfinningum sem þú sjálfur myndi nota til 
þess að komast að því hvort þú hafir vandamál 

 
• Sýnið hvernig maður notar djúpöndun og segir “stoppaðu og hugsaðu”. 

 
• Sýnið hvernig maður vinnur þá tíma til þess að hugsa um ólíkar aðferðir til 
þess að ráða við aðstæður. (sjáðu til þess að þú sýnir bara “stoppaðu og 
hugsaðu”.) 

 
5. Farið í hlutverkaleik og notið “stoppaðu og hugsaðu “ aðferðina. Láttu alla fá 

tækifæri til þess að æfa sig. Látið þá síðan segja frá hvað þau hugsuðu og 
hvaða tilfinningu þau höfðu. Dæmi: Einn þátttakandinn verður að tala við 
kennarann sinn um atvik þar sem hann/hún var óforskammaður og kallaði 
kennarann ljótum nöfnum. 

 
Leikið spæjara 
 
Útskýrið að sá sem er góður í að leysa vandamál verður að vera góður spæjari til þess 
að sjá allar vísbendingar í aðstæðunum. 
 

1. Leggið áherslu á, til þess að skilja hvað vandamálið er, verður maður fyrst að 
rannsaka hvað það var sem skeði. 

 
• Látið hluta af hópnum fá nýtt vandamál sem höfðar til hópsins og látið 
þau fara í hlutverkaleik. Dæmi: Einn úr hópnum lendir í rifrildi um 
ósættanlega framkomu við tengilið sinn, sem kemur niður á öllum 
hópnum. 

 
• Látið þá sem ekki eru að leika fylgjast með og segja frá því sem skeði 

í hlutverkaleiknum. Fáið fram eins mörg smáatriði og hægt er og 
bendið á að hver einstaklingur sér ólíka hluti. 

 
2. Notið myndir ( úr blöðum, sem sýna samskipti milli fólks í smáatriðum) og 

látið þátttakendurna segja frá því sem þeir sjá. 
 

• Bendið á að allir sjá ekki sömu hlutina. 
 

• Skilgreinið vandamálið á myndinni á ólíkan hátt með því að nota ólík 
smáatriði frá tveimur þátttakendum, þetta er til þess að sýna fram á hvernig 
tvær athuganir hafa áhrif á skilgreininguna á vandamálinu. 

 
3. Látið þátttakendurnar gera nákvæma lýsingu á öðrum þátttakenda án þess að 

horfa á hann. (gerið þetta einungis með því skilyrði að það má ekki gera skop 
af þeim sem verið er að lýsa.) 

 
Hlutverkaleikur: Stoppið og hugsið 



 
Látið þátttakendurnar fara í hlutverkaleik annað hvort úr eftirfarandi dæmi eða úr 
vandamálaskýrslu. Hvetjið þau til þess að hafa með hugsanir aðalleikarans. Hver og 
einn á að ná að vera aðalleikarinn einu sinni. Hjálpið til við hlutverkaleikinn og gefið 
endurgjöf á eftir. Dæmi: Einn úr þínum hóp fær ekki að fara heim. Hún segir að það 
sé verið að hegna henni þó að það hafir verið þú sem byrjaðir að slást við hana og hún 
er mjög reið út í þig. 
 
Upprifjun á tíma 2 
 

1. Rifjið upp notkunina á vandamálaskýrslunni og leggið áherslu á að það sé 
mikilvægt að hver og einn fylli út í þær. 

 
2. Farið yfir hugsanir og tilfinningar hjá hverjum og einum í sambandi við 

vandamál. 
 

3. Rifjið upp djúpöndunina, og hvað maður segið við sjálfan sig “Stoppa og 
hugsa”. 

 
4. Rifjið upp hversu mikilvægt það er að skoða aðstæður. 

 
5. Gefið heimaverkefni: Reynið að bera kennsl á merkjum um vandamál og 

notið “stoppa og hugsa”. 
 
 
Tími 3: Að bera kennsl á vandamál 
 
Útskýring 
Þegar tíminn byrjar segir þjálfarinn að þegar við þekkjum merkin um að það sé 
vandamál og höfum stoppað og hugsað, verðum við að skilgreina vandamálið. 
 
Upprifjun á tíma 2: 
 

1. Rifja upp, með hliðsjón af vandamálaskýrslunum, hvernig við vitum hvort við 
höfum eitthvert vandamál og hvernig maður stoppar og hugsar. 

 
• Biðjið hvern og einn að nota síma vandamálaskýrslu til þess að segja frá 

hvað hann/hún hugsaði eða fannst um vandamálið. 
 

• Spyrjið hvort hópurinn hafi reynt að stoppa og hugsa og ræðið svörin með 
stuðning af vandamálaskýrslunum. Styrkið þá sem hafa notað verkfærin á 
áhrifaríkan hátt og athugið einnig hvort fyllt hefur verið rétt í skýrslurnar. 

 
2. Endurtakið alla ákvörðunartökuna með hjálp úr tíma eitt. Bendið á plakötin 

sem lýsir þrepunum í vandamálalausnum og sýnið spurningar sem innri 
hugsun. Dæmi frá tíma eitt: Að ákveða sig hvort maður á að kaupa bíl eða 
ekki. 

 
Að læra að skilgreina: Hvað er vandamálið? 
 



Mikilvægasti hlutinn í þessu ferli er að geta sett orð á vandamálið þannig að það verði 
ljóst hvert vandamálið sé. 
 

1. útskýrið að það sé ekki hægt að leysa vandamál sem sé of viðamikið, eða svo 
lítið að mikilvægar upplýsingar vantar. 

 
• Gefið dæmi um vandamál sem hafa verið skilgreind of viðamikil. 

Dæmi: Þú getur sagt að vandamál þitt sé samvinna við kennara. En 
það segir í sjálfu sér ekki hvað það er sem kennarinn gerir sem pirrar 
þig. 

 
• Gefið dæmi á vandamáli sem með allt of litlar upplýsingar. Dæmi: Þú 

getur sagt að vandamálið sé að herra Páll sé að skamma þig, en það 
gefur litlar upplýsingar af hverju hann er að því. 

 
2. Sýnið nokkrar myndir úr blöðum sem sýna vandamála aðstæður. (það ætti að 

vera myndir af fólki sem unglingarnir geta þekk sjálf sig í, eða semmtilegar, 
óvæntar aðstæður sem vekja athygli.) 

 
• Látið einhverja úr hópnum lýsa því hvað sé vandamálið 

 
• Spyrjið spurninga til þess að fá fram markvissari svör sem gefa sérstöku 

smáatriðin í hlutfalli til sérstakra aðstæðna. 
 
Ólíkar leiðir til þess að skilgreina vandamál 
 
Útskýrið að til þess að geta tekið rétta ákvörðun verður maður að spyrja sjálfa sig 
spurninga, svo að við komumst að nákvæmri niðurstöðu um hvað vandamálið fjallar. 
Ef þér líður ekki vel andlega getur það verið tákn um að þú átt við vandamál að 
stríða. 
 

1. Hvað getur þú þá spurt sjálfan þig að? 
 

• Hvað er það sem þú villt? Hvaða markmið hefur þú? 
• Hvað finnst þér ekki gaman að? 
• Hvað er það sem aftrar þig í að fá það sem þú villt? 
• Hvaða breytingar þarf til? 

 
2. Notið sýnikennsluna til þess að sýna notkunargildi spurninganna í 

raunverulegum aðstæðum. Dæmi: Þú verður að hringja í mömmu þína og 
segja henni að þú megir ekki koma heim næstu tvær vikurnar af því að þú 
lentir í slagsmálum. 

 
• Markmiðið er að standa sig vel í prógramminu og fá að fara heim. 

 
• Þér líkar ekki að þurfa að hringja heim til mömmu og segja að þú fáir ekki að 

fara heim. 
 

• Hindrunin er sú að þú lentir í slagsmálum. 



 
• Breytingarinnar sem er þörf á er að þú verður að lára að hafa stjórn á skapi 
þínu og forðast að lenda í slagsmálum. 

 
3. Útskýrið fyrir hópnum að það sé mikilvægt þegar maður er að skilgreina 

vandamál verði maður að nota “ég” framsetningu. (með öðrum orðum, 
markmiðin verða að vera þín og það ert bara þú sem getur breytt þinni 
hegðun.) 

 
4. Farið í hlutverkaleik um dæmið. Látið tvo úr hópnum ræða um heimsóknina 

sem var frestað. Látið annan þeirra spyrja nauðsynlegra spurninga og hinn að 
svara. (skrifið eftirfarandi orð upp á töflu: markmið, líkar ekki, fyrirstaða og 
breyting.) 

 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreining á vandamálinu 
 
Hjálpið til við hlutverkaleikinn og gefið endurgjöf á því sem æft hefur verið. Látið 
hópinn nota vandamál úr skýrslunum sínum og haldið áfram að minn á að nota “ég” 
framsetningu og spyrja sjálf sig spurninga. 
 
Upprifjun á tíma 3: 
 

1. Rifjið upp þau þrep í vandamálalausnunum sem búið er að fara yfir, einnig 
þær hugsanir og tilfinningar sem segja okkur að við eigum við vandamál að 
stríða, stoppa og hugsa og finna út hvað sé vandamálið. 

 
2. Minnið hópinn á vandamálaskýrslurnar og gefið heimaverkefni: Æfa að skrifa 

vandamálin inn í skýrsluna á skýran hátt og hugsa út í hvað var það eiginlega 
sem skeði í þessum aðstæðum. 

 
Tími 4: Safna saman upplýsingum/ eigið sjónarmið 
 
Útskýring 
Útskýrið að til þess að við vitum hvað á að gera eða segja þegar við erum í 
vandræðum, þurfum við að vita a) hvernið lítum við á aðstæðurnar og b) hvernig líta 
aðrir á þær. Leggið áherslu á að þessi tími fjalli um hvað það er sem við sjáum, það 
sem aðrið sjá fjöllum við um í næsta tíma. 
 
Upprifjun á tíma 3 
 

1. Rifjið upp skilgreiningu á vandamáli og hafið skýrsluna til hliðsjónar. Notið 
dæmi frá einum eða tveimur úr hópnum, hjálpið þeim að setja fram 
vandamálið á skýrann hátt, og biðjið þá að segja frá sínu sjónarhorni á 
aðstæðunum. 

 
2. Hafið sýnikennslu á hvernig á að taka ákvörðun með því að spyrja spurninga 

fyrir hvert þrep, eins og þær eru skrifaðar á plakötin. Notið æfingardæmið frá 
tíma eitt: Að ákveða sig hvort é að kaupa bíl eða ekki. 

 
Staðreyndir eða álit: Hvað sé ég? Hvaða staðreyndir hef ég? 



 
Gefið hópnum eftirfarandi útskýringu: “Við höfum þegar lært að vera góðir spæjarar 
og tökum eftir öllum ummerkjum. Við verðum líka að læra að sjá muninn á 
staðreyndum og áliti. Ef við erum fljótfær og með rangar upplýsingar geta aðstæður 
versnað. Dæmi: “ Þú heldur að kærastan vilji segja þér upp og þá verður þú fyrri til. 
Seinna kemst þú að því að þú hafðir misskilið tilfinningar hennar. 
 

1. Skýrið það út fyrir hópnum að sá sem er góður í því að greina á milli þess sem 
er satt og það sem maður heldur er góður í því að leysa vandamál. 

 
2. Með hjálp af myndum sem eru efasamar eða það er búið að klippa myndina  í 

sundur svo við höfum ekki allar upplýsingar, lætur maður hópinn æfa sig í því 
að finna sannanir. Hjálpið þátttakendunum að sjá muninn á þessari aðferð og 
að komast að niðurstöðu án nægilegra upplýsinga. 

 
3. Gerið fleiri hlutverkaleiki út frá skýrslunum. Látið þátttakendurnar taka 

afstöðu til hvað sem eru staðreyndir og hvaða niðurstöður hægt sé að taka um 
aðstæður. Annar möguleiki er að skapa aðstæður með fölskum ásökunum, þar 
sem aðalleikarinn bendir á ólíkar túlkanir á hegðun annarra sem er gerð af 
þeim sem kemur með ásakannir.  

 
Upplýsingar: Hvað sé ég? Hvað þarf ég að vita? 
 
Bendið á að ef við getum ekki fundið út hvað sé að ske, eða höfum of lítið af 
upplýsingum, þá verðum við að spyrja. Dæmi: Þú segir kærustinni upp af því að hún 
hefur ekkert látið frá sér heyra í rúmlega viku. Seinna kemst þú að því að hún hafi 
verið veik. 
 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreina vandamálið + safna 
upplýsingum/eigið sjónarhorn 
 
Notið eitt dæmi úr skýrslu þátttakenda og farið í hlutverkaleik og látið aðalleikarann 
bera kennsl á tákn um vandamál, stoppa og hugsa, finna út hvað vandamálið sé og 
safna upplýsingum um aðstæður. Gefið stuðning í hlutverkaleiknum og gefið 
endurgjöf á það sem búið er að æfa. Dæmi: Einn ú starfsliðinu sem sér um hópinn 
hefur frestað því að þú fáir að fara heim. Þér finnst að þú eigir að fá að fara heim af 
því að þér finnst þú ekki hafa brotið neinar reglur. 
 
Upprifjun á tíma 4 
 

1. Samantekt á þeim þrepum í vandamálalausnum sem búið er að æfa. Sýnið 
fram á hvernig nemendurnir geta aukið tilfinninguna fyrir stjórnun og snúa 
hlutunum til hins betra með því að hugsa áður en þau hefjast handa. 

 
2. Gefið heimaverkefni: Látið hópinn vera kennsl á vandamál sem þarfnast meiri 

upplýsinga og að æfa sig í að spyrja spurninga til þess að fá fram 
upplýsingarnar. 

 
Tími 5: Safna upplýsingum/ sjónarmið annarra 
 



Útskýring 
Leggið eftirfarandi hugmynd fyrir hópinn: “ Núna þegar við höfum lært að skoða 
aðstæður betur, verðum við að læra að gera sama hlut út frá öðru sjónarmiði. Ef við 
gerum það fáum við meiri upplýsingar sem við getum notað til þess að taka 
ákvörðun. Dæmi: Kærastan þín virðist vilja hætta með þér, en hún hefur kannski 
áhyggjur af einhverju öðru. Ef þú getur séð hlutina út frá hennar sjónarhorni gæti það 
kannski komið í veg fyrir að þú hættir við hana áður en þú nærð að spyrja hana hvað 
henni finnist.” 
 
Upprifjun á tíma 4 
 

1. Rifjið upp muninn á staðreyndum og áliti og mikilvægið í því að spyrja 
spurninga til þess að fá meiri upplýsingar. Notið skýrslur þátttakenda. 

 
• Biðjið þátttakendur að segja frá aðstæðum út frá öðru sjónarhorni, og 

síðan að segja frá hvað hann/hún veit og telur sig vita. 
 

• Spyrjið einnig hvort einhver hafi spurt til þess að fá að vita meira. 
Ræðið þetta, gefið endurgjöf og styrkingu. 

 
2. Sýnið allt ferlið með því að nota skrefin sem eru uppskrifuð á plakötin. Notið 

æfingardæmið úr tíma eitt: Að ákveða sig hvort maður eigi að kaupa bíl eða 
ekki. 

 
Sjónarmið annarra: Hvað sjá aðrir? Hvað hugsa þeir? 
 
Sýnið fram á að aðrir geta séð vandamál á annan hátt en við sjálf, og að við getum 
betur skilið vandamálið og stjórnað því hvað skeður ef við fyrirfram getum sér fyrir 
okkur hvað öðrum finnst um hegðun okkar. Dæmi: Búðareigandi ásakar þig um að 
hafa stolið gallabuxum. Ef þú vissir hvaða álit búðareigandinn hefði á þjófnaði, 
myndi það breyta einhverju hvernig þú myndir hegða þér? 
 

1. Hafið sýnikennslu með því að: 
 

• Nota tvo hluti og bendið á að það sem maður sér fer eftir því hvar í 
herberginu maður situr. 

 
• Látið þátttakendurna standa á ólíkum stöðum í herberginu og lýsa því 

sem þeir sjá. 
 

2. Notið myndir og biðjið þátttakendurna segja frá hvernig manneskjan á 
myndinni lítur á aðstæður. 

 
3. Leikið aðstæður þar sem búðareigandinn ásakar aðalleikarann fyrir að hafa 

stolið buxunum. Hlutverkaleikurinn á að hafa þá staðreynd að aðalleikarinn á 
að hafa komið þannig fram að búðareigandinn hefði getað grunað hann um 
þjófnað. 

 



4. Látið alla úr hópnum ná að spila önnur hlutverk í leiknum. Gefið endurgjöf og 
styrkið þátttakendurnar í að leggja á sig að bregðast við á ólíkan hátt í 
gerfunum sínum. 

 
Tilfinningar annarra: Hvað finnst öðrum? 
 
Segið við hópinn að ef við skiljum hvernig öðrum líður í vandamálum þá höfum við 
meiri möguleika að sjá fyrir hvernig þeir munu hegða sér. Dæmi: Þú viður persónu 
sem þegar er orðin reið um leyfi til að gera eitthvað. 
 

1. Notið myndir af andlitum og látið þátttakendurna æfa sig í að bera kennsl á 
ólíkar tilfinningar og ýsa ólíkum andlitsviðbrögðum. 

 
2. Kennið einhvern af eftirfarandi færniþáttum (sjá kafla 2). 

 
Færni 17: Að skilja tilfinningar annarra. 
 

• Horfðu á manneskjuna. 
• Hlustaðu á hvað manneskjan er að segja. 
• Reyndu að finna út hvernig manneskjunni gæti liðið. 
• Hugsaðu út leið til að sýna að þú skilur hvernig honum/henni líður. 
• Ákveddu bestu aðferðina og framkvæmdu hana. 

 
Hafið sýnikennslu, hlutverkaleik og gefið endurgjöf á skrefunum. Dæmi: Nemandi 
sem þú þekkir en er í öðrum hóp á deildinni er reiður af því að foreldrar hans hafa 
ekki heimsótt hann eins og þau höfðu lofað. 
 
Færni 18: Að eiga við reiði annarra. 
 

• Hlustaðu á manneskjuna sem er reið. 
• Reyndu að skilja hvað hin reiða menneskja er að segja og hvernig henni líður. 
• Ákveddu hvort þú getur sagt eða gert eitthvað til að fást við aðstæðurnar. 
• Ef þú getur, reyndu að takast á við reiði hinnar manneskjunnar. 

 
Hafið sýnikennslu, hlutverkaleik og gefið endurgjöf á skrefunum. Dæmi: Tengiliður 
þinn er reiður af því að þitt lið hefur verið aftast í “viku keppninni” fimmtu vikuna í 
röð. (Hér getur verið gott að sýna ákveðni, ekki þykjast, hlusta, bregðast við eða gera 
breytinga aðgerð.) 
 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreina vandamálið + safna 
upplýsingum/eigið og annarra sjónarmið. 
 
Leika aðstæður úr skýrslunum. Sjá til þess að aðalleikarinn beri kennsl á tákn um 
vandamálið, stoppi og hugsi, skilgreini vandamálið og safni upplýsingum bæði frá sér 
og öðrum. Leggið áherslu á hversu mikilvægt það sé að skilja sjónarmið annarra. 
Styrkið og gefið endurgjöf á hlutverkaleiknum. Látið eins marga leika eins og tíminn 
leyfir. 
 
Upprifjun tíma 5 
 



1. Samantekt á því sem búið er að læra um vandamálalausnar keðjuna. 
Endurtakið að fólk hefur ólík sjónarmið á hlutunum og geta séð vandamál á 
ólíkan hátt. Leggið áherslu á að þegar við skiljum tilfinningar annarra þá 
hjálpi það okkur að leysa vandamál og fá meira af því sem við viljum. 

 
2. Gefið heimaverkefni: Látið hópinn skrifa niður hvernig þeir halda að aðrir líti 

á vandamálaaðstæður sem þeir eru með í skýrslunum. 
 
Tími 6: Möguleikar 
 
Útskýring 
Bendið á að við, til þess að geta valið rétt í aðstæðum, verðum að hugsa um fleiri 
möguleika en einn. Ef við erum ósammála einhverjum höfum við að velja milli að 
komast að samkomulagi eða til þess að standa á rétti okkar og til þess að komast hjá 
vandræðum. Dæmi: Búðareigandi ásakar þig um að hafa stolið buxum. 
 
Upprifjun á tíma 5 
 

1. Endurtakið hversu mikilvægt það er að taka tillit til ólíkra sjónarmiða þegar 
maður ákveður hvað hver persóna ætlar að gera í aðstæðum. Biðjið einn 
þátttakenda um að segja frá vandamáli þar sem það er augljóst að það eru tvær 
hliðar á málinu og að útskýra út af hverju. Gefið endurgjöf og styrkingu. 

 
2. Rifjið upp og hafið sýnikennslu á allri ákvörðunarkeðjunni með því að fara 

eftir skrefunum og spurningunum á plakötunum. Dæmi frá tíma eitt: Að 
ákveða hvort maður eigi að kaupa bíl eða ekki. 

 
Valmöguleikar: Hvað get ég sagt eða gert? 
 
Gefið eftirfarandi skýringu: “ Öll vandamál hafa fleiri lausnir. Ef þú hefur fleiri 
lausnir þá hefur þú meiri möguleika til þess að leysa vandamálið og fara framhjá 
hindrunum. Dæmi: Hvaða möguleika hefur þú til þess að takast á við reiði annarra? Á 
hvaða hátt með því að komast að samkomulagi, ganga frá aðstæðum, hafa stjórn á þér 
eða vera ákveðin, hefur þú stjórn á lífi þínu? Dæmi: Vinur þinn segir við þig að hún 
haldi að það sé þér að kenna að hún eigi í vandræðum við tengilið sinn. 
 

1. Kennið einhverju af eftirfarandi færniþáttum (sjá kafla 2). 
 
Færni 25: Að komast að samkomulagi. 
 

• Ímyndaðu þér að þú og einhver önnur manneskja hafið ólíkar skoðanir. 
• Segðu hinni manneskjunni hvað þér finnst um vandamálið. 
• Spurðu hina manneskjuna hvað honum/henni finnist um vandamálið. 
• Hlustaðu með opnum huga á hans/hennar svör. 
• Hugsaðu um hvers vegna honum/henni líður svona. 
• Stingdu upp á málamiðlun eða samkomulagi. 

 
Hafið sýnikennslu, farið í hlutverkaleik og gefið endurgjöf. Dæmi: Að komast að 
samkomulagi með vini þínum hvað þið ætlið að gera eftir skóla. 



 
Færni 27: Að standa á rétti sínum. 
 

• Taktu eftir merkjum frá líkamanum sem hjálpa þér að finna að þú ert 
óánægður og vilt standa á rétti þínum. 

• Finndu út hvað varð til þess að þú varðst óánægður. 
• Hugsaðu um leiðir til að standa á rétti þínum og veldu eina. 
• Stattu á rétti þínum með beinum og sanngjörnum hætti. 

 
Hafið sýnikennslu, farið í hlutverkaleik og gefið endurgjöf. Dæmi: Að tala við 
einhvern úr starfshópnum um ákvörðunina sem þér finnst vera óréttlát – að þú fáir 
ekki að fara heim þó svo að þú hafir farið eftir reglunum. 
 
Færni 29: Að forðast vandræði í samskiptum. 
 

• Komast að því hvort þú ert í aðstæðum sem gætu leitt til vandræða í 
samskiptum. 

• Ákveddu hvort þú vilt yfirgefa svæðið. 
• Segðu hinu fólkinu hvað þú ákvaðst að gera og hvers vegna. 
• Komdu með hugmyndir um annarskonar viðbrögð. 
• Gerðu það sem þú heldur að sé best fyrir þig. 

 
Hafið sýnikennslu, farið í hlutverkaleik og gefið endurgjöf. Dæmi: Þrír vinir þínir 
koma akandi í bíl upp að hliðinni á þér sem þú heldur að þeir hafi stolið. Þeir spyrja 
hvort þú viljir koma með í bíltúr. 
 

2. farið í hlutverkaleik um aðstæður úr skýrslunum sem fjallar um að þurfa að 
takast á við reiði annarra. Látið hvern og einn leika hvernig hægt er að gera í 
stað ofbeldis. 

 
Hugflæði: Hvaða valkost hef ég? 
 
Leggið áherslu á að það sé mikilvægt að hugsa út í hvaða möguleika höfum við í 
vandamálum. Einn möguleiki getur verið hugflæði, sem eykur möguleika okkar til 
þess að verða góð í vandamálalausnum. 
 

1. Útskýrir hugmyndina með hugflæði. Minnið á reglur hópsins (að koma með 
eins margar hugmyndir og mögulegt er, án þess að einhver leggi mat á þær). 

 
2. Látið hópinn koma með eins marga valmöguleika á hegðun og hægt er til þess 

að fást við vandamál sem oft koma upp. Skrifið upp mögulega hegðun á 
töfluna og bætið þeim við sem hópurinn kannski ekki hefur tekið upp ( sjá 
töflu 7.3). 

 
3. Notið eitt dæmi úr skýrslu og látið hópinn koma með valmöguleika með hjálp 

af hugflæði. Ef þú villt getur þú látið einn vera ritara. Minnið hópinn á 
reglurnar, ef það er nauðsynlegt. 

 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreina vandamálið + safna 
upplýsingum/eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar 



 
Farið í hlutverkaleik með eitt dæmi úr skýrslunum. (það er gott að velja dæmi sem 
gefur þátttakendunum tækifæri til þess að æfa færniþætti sem koma í staðinn fyrir 
ofbeldi: Að forðast vandræði í samskiptum, að komast að samkomulagi eða að standa 
á rétti sínum). Takið vel eftir hvort aðalleikarinn taki eftir táknum sem sýna að þetta 
sé vandamál, stoppar og hugsar, skilgreinir vandamálið, safnar inn upplýsingum frá 
sé og öðrum og hugsar um hvaða valmöguleika hann hefur. Gefið styrkingu og 
endurgjöf. 
 
Upprifjun á tíma 6 
 

1. Gerið samantekt á vandamálalausnar keðjunni. Bendið á hversu mikilvægt 
það sé að hugsa um fleiri möguleika þá hefur maður meiri stjórn á hver 
útkoman verður. 

 
Tafla 7.3 
Valmöguleikar til þess að leysa úr vandamálum 
Ákveðni                                                                     Biðja um að fá að ræða málin 
 
Hunsa aðstæður                                                          Svara á skemmtilegan hátt 
 
Svara rólega                                                         Bjóða öðrum að vera með í hópnum 
 
Komast að samkomulagi um aðra lausn 
 
Skýr svör                                                                         Biðja um hjálp 
 
Vingjarnlegan en ákveðin tón                                         Biðja um upplýsingar 
 
Taka ábyrgð á hegðuninni                                        Skilja þínar eigin tilfinningar 
 
Biðjast afsökunar                                                      Hugsa um hvernig aðrir hugsa 
 
Raunhæf                                                                   Hugsa um hvernig öðrum líður 
 

2. Gefið heimaverkefni: Látið þátttakendurnar um að skrifa í skýrslurnar sínar 
eins marga valmöguleika sem þau geta fundið fyrir hver vandamál. 

 
+ 
 
 
 
 
Tími 7: Endurskoðun á afleiðingum og niðurstöðum 
 
Útskýring 
Gerið samantekt á þýðingunni í eftirfarandi yfirlýsingu. Við höfum lært að hugsa um 
ólíka valmöguleika en núna verðum við líka að hugsa um hvað skeður ef við veljum 



þennan kost og ekki hinn. Í þessu tíma ætlum við að a) sæma um afleiðingarnar út frá 
því sem við völdum og b) velja einn kost og læra hvað er það sem skeður. 
 
Upprifjun á tíma 6 
 

1. Endurtakið hvernig förum við að því að velja valmöguleika. Farið yfir 
skýrslurnar, notið eitt vandamál þar sem þátttakendinn hefur skrifað upp 
valmöguleika. Gefið endurgjöf og styrkingu. 

 
2. Endurtakið alla keðjuna fyrir ákvörðunartöku með því að fara yfir öll skrefin. 

Notið sama æfingardæmi og áður. Dæmi frá tíma 1: Að ákveða hvort maður á 
að kaupa bíl eða ekki. 

 
Afleiðingar: Hvað skeður ef ég geri eða segi svona? 
 
Leggið áherslu á að við ráðum betur við aðstæður þegar við erum búin að læra að 
hugsa um hvað skeður þegar við erum búin að ákveða að gera hlutina á einhvern 
vissan hátt. Dæmi: Þegar við eigum í aðstæðum við ríkismann, til dæmis lögreglu, fá 
ólík hegðun ólíkar afleiðingar. 
 

1. Hafið umræður með hópnum um afleiðingarnar af tvenns konar hegðun; einni 
jákvæðri og einni neikvæðri. Dæmi: Þegar þú ert stoppaður af löggunni ertu 
með kjaft og missir stjórn á þér, eða er rólegur og samvinnuþýður. 

 
2. Látið hópinn með hjálp af hugflæði fá fram lausnir á vanamáli úr skýrslu, eða 

útfrá eftirfarandi dæmum: 
 

• Liðsfélagar þínir segja þér að þeir ætli að stela sígarettum frá einum 
nemenda á annarri deild og að þú eigir að vera á verði fyrir þá. 

 
• Þú ert á labbi úti á götu og lögreglan stoppar þig og ásakar þig fyrir að 

hafa brotist inn í hús. 
 

3. Hvetjið hópinn til að skoða afleiðingarnar af hverri lausn. Notið orð svo sem 
bestu eða verstu afleiðingarnar, eða jákvætt, neikvætt fyrir hverja lausn. Hafið 
sýnikennslu á endurskoðunarferlinu með innri hugsanir og spurningar: Ef ég 
geri svona, hvað er það versta sem getur skeð? Hvað er það líklegasta sem 
skeður? 

 
4. Farið í hlutverkaleik þar sem afleiðingarnar af einhverri jákvæðri eða 

neikvæðri lausn eru leiknar.  
 
 
 
 
Valmöguleikar: Hvernig ákveð ég hvað ég á að gera? 
 
Núna þegar þátttakendurnir geta dæmt um afleiðingar gjörða sinna bendum við á að 
næsta skref er að velja þá lausn sem passar best. Komið hugmyndinni að skoða hvað 
það var sem skeði eftir að maður ákvað eina ákveðan lausn. Leggið áherslu á að með 



því að skoða virknina á ákvörðunum sínum getur hjálpað þér að taka ákvarðanir í 
framtíðinni. 
 

1. Gefið dæmi á ákvörðun sem þú hefur tekið og síðan séð eftir, sérstaklega þar 
sem þú hefur ekki skoðað hverjar afleiðingarnar gætu orðið. 

 
2. Látið hópinn velja á milli jákvæðu eða neikvæðu möguleikana sem þau voru 

að gera hlutverkaleikinn um (að vera með kjaft og missa stjórn á sér eða að 
vera rólegur og samvinnuþýður þegar þú varst stoppaður af löggunni). 

 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreina vandamálið + safna 
upplýsingum/eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar + endurmat á 
afleiðingum og niðurstöður. 
 
Notið vandamál úr skýrslunum. Látið aðalleikarann stoppa og hugsa, skilgreina 
vandamálið, safna upplýsingum frá sjálfum sér og öðrum, hugsa út í valmöguleika, 
hugsa um hverjar afleiðingar gætu orðið og komast að niðurstöðu. Látið leikarann 
hugsa um endurskoðunina á niðurstöðunni. Gefið endurgjöf og styrkingu fyrir góða 
tilraun. 
 
Upprifjun á tíma 7 
 

1. Samantekt á ákvörðunar keðjunni og leggið áherslu á hversu mikilvægt það sé 
að dæma afleiðingarnar þegar maður ákveður hvað maður ætlar að gera. 

 
2. Gefið heimaverkefni: Látið hópinn skrifa upp hvaða kostir og eða ókostir séu 

á ólíkum lausnum á vandamáli, komast að niðurstöðu og framkvæma hana. (Í 
næsta tíma eiga þátttakendurnir að segja hópnum frá hvernig lausnin á 
vandamálinu var og ræða hvað þau hefðu getað gert öðruvísi.) 

 
Tími 8: Verklegt 
 
Útskýring 
Byrjið tímann á eftirfarandi útskýringu: “Við höfum lært hvernig við leysum 
vandamál. Ídag ætlum við að æfa okkur í að nota skrefin á vandamálum sem við 
tökum skýrslum.” 
 
Upprifjun á tím 7 
 

1. Farið yfir heimaverkefnin. Biðjið þátttakendur að gefa dæmi úr skýrslunum 
sínum á ákvörðun sem þau hafa tekið og hvaða niðurstöður þau fengu. Leggið 
áherslu á mikilvægi þess að skoða niðurstöður ákvarðanna. 

 
2. Endurtakið alla keðjuna fyrir ákvörðunartöku með því að fara yfir 

spurningarnar fyrir hvert skref sem eru á plakötunum. Notið sama dæmi og 
áður. Dæmi úr tíma eitt: Að ákveða sig hvort maður á að kaupa bíl eða ekki. 

 
Hlutverkaleikur: Stoppa og hugsa + skilgreina vandamálið + safna 
upplýsingum/ eigið og annarra sjónarmið + valmöguleikar + endurmat á 
afleiðingum og niðurstöður. 



 
1. Endurtakið öll skrefin í ferlinu. 

 
2. Notið vandamál úr skýrslunum og farið í hlutverkaleik sem nær yfir alla 

vandamálalausnar keðjuna og gefið eins mörgum þátttakendum úr hópnum 
möguleika á að taka þátt í hlutverkaleiknum. 

 
Styrking 
 
Gefið hvatningu og styrkingu svo að hópurinn haldi áfram að finna lausnir á sínum 
vandamálum. 
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Æfing  7.1 
 
Hugflæði 
 
Kynning 
 



Frjó hugsun og vandamálalausnir hindrast oft af aðfinnsku frá öðrum eða við skort á 
áhuga. Hugflæði er einföld aðferð til þess að efla sköpun og vandamálalausnir. Hér á 
eftir eru megin reglur fyrir hugflæði: 
 

1. Engar aðfinnskur eða dómar. 
 

2. Sjálfkrafa og frískar hugmyndir er ýtt undir. 
 

3. Það sem við sækjumst eftir er magnið ekki gildinu. 
 

4. Hvatt er til að fínpússa og setja fram hugmyndir. 
 
Markmið 
 

• Að upplifa frjóar vandamálalausnir með hugflæði. 
• Að komast hjá því að dæma og koma með athugasemdir. 

 
Efni 
 

• Ekkert  
 
Lengd tímans 
 
30 mínútur 
 
Starfshættir 
 

1. Kynnið hugtakið hugflæði. Minnið á reglurnar. 
 

2. Gefið hópnum 60 sekúndur til þess að telja upp hvernig maður notar hlut svo 
sem bréfaklemmu eða teygju. Látið einhvern úr hópnum telja svörin ekki 
sérstaka tillögur. 

 
3. Þegar mínútan er liðin biðjum við hópinn að segja frá hversu margar 

hugmyndir komu fram, og veljið síðan nokkrar af þeim hugmyndaríkustu 
hugmyndunum sem komu fram. 

 
4. Endurtakið ferlið kringum vandamál sem snertir hópinn. Hafið hugflæði um 

hugsanlegar lausnir. Sjáið til þess að einhver skrái niður allar hugmyndir. 
 

5. Veljið tvö eða þrjú  raunsæ atriði til þess að halda áfram umræðum. 
 
Umræður 
 

1. Hversu erfitt var það að komast hjá því að setja útá og vera með aðfinnslur? 
 

2. Hverslags vandamál getur maður fengið mesta hjálp með, með því að hafa 
hugflæði? 

 



3. Hvaða skilyrði verður hópurinn að uppfylla til þess að hugflæðið eigi að 
virka? 

 
4. Eru tilvik sem ekki er hægt að nota hugflæði? 

 
 
Æfing 7.2 
 
Markmið 
 
Að hjálpa nemendunum að sjá að ekki er alltaf hægt að leysa vandamálin á fljótlegan 
hátt og það sem kemur fyrst upp í huga manns er kannski ekki besta lausnin. 
 
Að gefa nemendum tækifæri til þess að hugsa um það hvaða lausnir séu til, með tilliti 
til afleiðinganna. 
 
Efni 
 
Gátlisti. 
 
Handrit fyrir kennara 
 
Látið hvern og einn nemenda fá eitt eintak af gátlista. 
 

Við ætlum að nota plássið á gátlistanum til þess að hugsa um lausnir á 
vandamáli. 
 
Plássið fyrir lausn eitt er fyrir fyrstu lausnina sem kemur upp í huga ykkar. 
 
Plássið fyrir lausn 2 er fyrir næstu lausn, síðan fyrir þá þriðju og svo 
framvegis. 

 
Vertu viss um að allir í bekknum hafi skilið hvað þau eigi að gera áður en þú heldur 
áfram. 
 

Hérna er vandamálið: A fór heim til B til þess að ná í hann og  fara í bíó, en B 
var ekki tilbúin. 
Það varð til þess að A missti af fyrsta hluta myndarinnar, af því að þau komu 
of seint. 
Núna er A reiður út í B. 
Hvað getur B sagt eða gert svo að A sé ekki reiður út í hann? 
Núna skrifar þú á plássið sem merkt er “lausn 1” það fyrsta sem þér dettur í 
hug, fljótt, fljótt. (Þetta á bara að taka 5 sekúndur). 
Gott. Taktu nú meiri tíma í að hugsa um lausn númer tvö og skrifaðu það á 
auða plássið þar sem stendur “lausn 2”. (Gefið hópnum tvær mínútur í þetta.) 
Hugsaðu núna um þrjár lausnir til viðbótar og skrifaðu þær á ætlað pláss. 
Reyndu að hugsa um öðru vísi hugmyndir, ekki bara að telja upp. (Gefið 
hópnum nokkrar mínútur til viðbótar.) 
Hugsið nú um hversu góð hver hugmynd er. 



Á röðina til hægri eftir hvert pláss átt þú að teikna tvær stjörnur, ef þér þykir 
að þessi lausn sé mjög góð. 
Ef þér þykir lausnin allt í lagi teiknar þú eina stjörnu. 
Ef þér þykir lausnin afleit skrifar þú núll fyrir aftan. 
Þú þarft ekki að nota öll táknin – þú verður ekki að skrifa núll fyrir aftan 
neina af lausnunum, ef þér finnst að lausnirnar eru mjög góðar eða allt í lagi. 
Teiknaðu bara það tákn sem þér finnst passa hverri lausn. 
Gott. Taktu nokkrar mínútur til þess að hugsa um og skrifaðu niður með 
orðum fyrir aftan hverja lausn hvað þér finnst um hverja og eina. 
(Þegar börnin eru búin að þessu.) Þið sem skrifuðuð núll fyrir aftan fyrstu 
lausnina réttið upp hönd. 
Réttið upp hönd þið sem settuð núll eða eina stjörnu á fyrstu lausnina og sem 
settu tvær stjörnur á lausn númer tvö. 
(Alveg sama hverju börnin svara.) Stundum þurfum við að hugsa og fyrsta 
lausnin sem kemur upp í hug okkar er kannski alltaf sú besta. Gott, núna á 
einn af ykkur að lesa upp allar finn lausnirnar sem  hann skrifaði niður. Þið 
hin hlustið og takið eftir hvort að þið hafið skrifað eins eða svipaða lausn. 
 
Biðjið þann sem þið haldið að hafi skrifað fimm ólíkar lausnir. 
Núna ætla ég að biðja ....... segja okkur hversu góðar honum/henni finnst hver 
lausn vera. 
Ef þið hafið eins lausn eða svipaða, hugsið út í það hvort þú ert sammála eða 
ekki hversu góð lausnin er. 
(Til barnsins.) Hefur þú sett núll fyrir aftan einhverja af þínum lausnum?  
Ef svo er, hvaða? 
Af hverju finnst þér sú lausn ekki vera góð? 
(Endurtakið spurninguna fyrir hvert núll.) 

Endurtakið þessar spurningar fyrir lausnir með eina eða tvær stjörnur. 
 Er eitthvað annað sem þið viljið segja um lausnirnar ykkar? 
 (Til hópsins) Hafði ............... einhver annar lista? (Ef já, ræðið það þá.) 

Er einhver með eins lausn og þessa eða einhverja svipaða sem þið voruð að 
heyra? Ef svo er réttið upp hönd. 
(Við það barn sem rétti upp hönd) Hvaða tákn settir þú fyrir aftan þína lausn? 
Gaf ...... þessari lausn sama tákn, ef ekki hvað þá? 
Ef það er sama: Gott. Þið eruð sammála um þessa lausn. 
Ef ólíka: Aha, þú og  ......... eruð ekki sammála um þetta. 
Af hverju finnst þér að lausnin sé (endurtakið ástæðuna)? 

Haldið áfram til þeirra sem höfðu sömu lausn/ir og endurtakið spurningarnar. 
 Hver hefur lausn sem við höfum ekki heyrt? 
 Hvaða tákn settir þú fyrir aftan hana? 
 Er einhver með sömu tillögu? 
 Hvaða tákn settir þú fyrir aftan? 

Er það sama tákn og hinn hafði sett eða eitthvað annað? 
Endurtakið ferlið með hin börnin á meðan tími og áhugi finnst. 
 
 
Ráð 
Látið ekki í ljós hvað þér finnst um lausnirnar. Leggið meiri áherslu á hugsunarferlið 
í kringum lausnirnar og hvernig þau dæma lausnirnar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Æfing 7.3 
 
Vaxtaverkir: Hópumræða 
 
Markmið 
 
Þátttakendurnir eiga að: 
 
 Bera kennst á félagsleg vandamál sem eru vanaleg á meðal unglinga. 

 Tengja saman venjulegar aðstæður með tilfinningalegri hegðun. 

 Lýsa ólíkum leiðum til þess að leysa venjuleg félagsleg vandamál. 

 
Efni 
 
Ekkert 
 
 
Starfshættir 
 
Lesið upp eftirfarandi aðstæður fyrir hópinn, eina í einu. Spyrjið spurninga og farið 
yfir hverja aðstæður áður en farið er í næstu. Takið eftir: Það er auðvitað allt í lagi að 
skipta út dæmunum um aðstæður á móti þeim aðstæðum sem eru í ykkar skóla. Ef 
þátttakendurnir þekkja einhvern úr þessum dæmum má ekki nefna þá með nafni. 
 

• Fjölskylda Söndru er ekki efnuð og fötin hennar eru gömul og úr tísku. Það 
eru ekki neinar stelpur úr bekknum hennar sem vilja hafa hana sem vinkonu. 
Þær hunsa hana og leyfa henni ekki að vera með ef þær eru að gera eitthvað. 

 
Hvert er vandamál Söndru? 

Hvernig haldið þið að sönnu líði? 

Hvernig myndi þér líða í svipuðum aðstæðum? 

Getur Sandra gert eitthvað við fötin sín? 

Hvernig myndir þú koma fram við Söndru ef hún væri í sama bekki og 

þú? 

• Skólastjórinn er búin að kalla á Magnús af því að hann lenti í slagsmálum. 
Áður fyrr var Magnús rólegur nemandi en þetta árið hafa krakkarnir verið að 
uppnefna hann og kalla hann “fitubollu”, “mörbúk” og “fituhlunk”. 

 
Hvert er vandamál Magnúsar? 

Hvernig heldur þú að Magnúsi líði? 

Hvernig myndi þér líða við svipaðar aðstæður? 



Hvað myndir þú gera ef þú værir í sama bekk og Magnús og hann væri 

vinur þinn? 

Hvað finnst þér að Magnús eigi að gera? 

 

• Undanfarnar vikur hefur Lísa verið með afsakanir til þess að þurfa ekki að 
skipta um fyrir leikfimi. Fyrst er það kvef, svo verkur í öxl og núna snúin 
handliður með teygjubindi. Að lokum sendir íþróttakennarinn Lísu til 
skólaráðgjafans. Seinna um daginn segir ráðgjafinn við íþróttakennarann að 
Lísa sé leið yfir því að margar stelpur í bekknum eru að gera grín að útliti 
hennar og hreyfingum. Stundum eru nokkrar stelpur vondar og hrinda henni 
eða kalla hana “hálfvita”. 

 
Hvert er vandamál Lísu? 

Hvernig heldur þú að Lísu líði? 

Hvernig myndi þér líða í svipuðum aðstæðum? 

Hvað myndir þú gera ef þú værir í sama bekk og Lísa og þið væruð 

vinir? 

Hvað finn þér að Lísa ætti að gera? 

 

• Karl er 12 ára gamall. Hann er hærri en jafnaldrar hans og er byrjaður í 
mútum. Dag einn, þegar hann er að flytja ræðu fyrir bekkinn, brestur röddin 
allt í einu og á meðan hann er að reyna að koma henni í lag þá koma skrækir 
tónar. Allir í bekknum byrja að hlæja jafnvel þó að kennarinn hafi sagt þeim 
að hætta. Enginn hlustar á afganginn af ræðu Karls. 

 
Hvert er vandamál Karls? 

Hvernig haldið þið að Karli líði? 

Hvernig myndi þér líða í svipuðum aðstæðum? 

Hvað myndi þú gera ef þú værir í sama bekk og hann og Karl væri 

vinur þinn? 

Þegar þið hafið talað um þessi fjögur vandamál haldið þið áfram og takist á við 
vandamál sem þátttakendurnir þekkja til. 
 
Umræðuspurningar 
 

1. Hafið þið einhvern tímann lent í svipuðum aðstæðum og þessi sem við vorum 
að ræða um? mynduð þið vilja segja frá þeim? 

 
2. Hvaða áhrif hafa svona aðstæður á sjálfstraustið? 

 
3. Hvernig getum við byggt upp sjálfstraustið þegar svona aðstæður brjóta það 

niður? 



 
4. Hvort haldið þið að nemendur eigi auðveldara með að stríða og vera vond 
þegar þau eru ein eða í hóp? Af hverju? 

 
 
 
Æfing 7.4 
 
 
Markmið – leið – hugsun 
 
Látið bekkinn gera sögu um eitt af eftirfarandi dæmum: 
 

• Um lögreglumann, slökkviliðsmann, geimfara, módel eða um einhverja aðra 
starfsgrein. 

 
• Um sögulegan atburð (til dæmis þegar Colombus kom til Ameríku, fyrsti 

geimfarinn á tunglinu eða uppfinningu símana). 
 

• Vandamál í samfélaginu (til dæmis vatns-, loft- eða hljóðmengun, reykingar, 
áfengis- og eiturlyfjaneyslu, barnaníðingur). 

 
Það sem á að koma fram í sögunni er: 
 

• Markmiðið 
• Skrefin til þess að ná því 
• Hömlur (annaðhvort líkamlegar eða sálarlegar) sem geta komið í veg fyrir það 

að við náum markmiðinu 
• Ólíkar leiðir til þess að komast hjá hömlunum 
• Staðhæfingar um tíma (góð eða slæm tímasetning, hversu langan tíma getur 
það tekið að ná settu markmiði) 

 
Að lesa og skilja sögu 
 
Lesið sögu sem fram kemur vandamál sem getur komið fyrir alla. Veljið einhverja af 
eftirfarandi spurningum sem passa við söguna: 
 
Skilgreina vandamálið, tilfinningar, lausnir/afleiðingar 
 
Hvað skeði? Hvað er vandamálið? 

Hvaða upplýsingar í sögunni hjálpa okkur að skilgreina vandamálið? 

Hvaða upplýsingar eru EKKI mikilvægar? 

Af hverju gerði persóna eitt svona? 

Einhver önnur ástæða? 

Hvernig leið persónu tvö þegar persóna eitt gerði svona? 

Hvernig veistu það? 



Hvað skeði svo, þegar hann/hún gerði svona? 

Hvað sagði eða gerði svo persóna tvö? 

Hvernig leið persónu eitt þegar persóna tvö gerði sí eða svo? 

Hvað gerði persóna eitt til þess að leysa vandann? 

Hvað getur persóna eitt líka sagt til þess að leysa vandamálið? 

Hvað gat persóna eitt líka sagt til þess að leysa vandamálið? 

Er það góð hugmynd? Af hverju eða af hverju ekki? 

 

 

Markmið – leið – hugsun  

Hvaða markmið hafði ....? (Leggið inn nafnið á persónunni í sögunni.) 

Hvað gerði hann/hún fyrst? Hvað svo? 

Var þetta góð tímasetning sem hann/hún valdi til þess að gera þetta? 

Hvað skeði svo þegar hann/hún hafði gert þetta? 

Var það eitthvað sem stóð í veginum fyrir því að hann/hún næði markmiðinu? 

Voru einhverju hömlur? 

Hvað gerði hann/hún þá? Hvað var hans/hennar næsta skref? 

Hversu langan tíma tók það honum/henni að ná markmiðinu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Æfing 7.5 

 

Markmið 
 
Tilgangur  
 
Að skilja milli þess sem er raunhæf og ekki raunhæf markmið 
 
Efni 
 
Markmiðseyðublað. 
 
Starfshættir 
 

1. Ræðið skilgreininguna á orðinu markmið (því sem unnið er í að ná). Látið 
nemendurna segja hvaða markmið þeir hafa. 

 
2. Útskýrið að tilgangurinn með þessari æfingu sé að sjá muninn á markmiðum 

sem hægt er að ná og þeim þar sem kröfurnar eru svo háar að ekki sé hægt að 
ná einu. Markmið sem hægt er að ná getur verið að klára skólann. Markmið 
sem kannski ekki er hægt að ná er að þú ætlir að útskrifast með bekknum en 
þú verður að ná 8 fögum á önninni til þess að ná því 

 
3. Láttu nemendurna fá blað með markmiðum og láttu þau dæma um hvaða 

markmið sé hægt að ná eða ekki. 
 

4. Látið þau gera grein fyrir sínum svörum í hópnum. 
 
 
Umræður 
 
Um efnið 
 

1. Var erfitt að sjá muninn á hvaða markmið væri auðvelt eða erfitt að ná? 
 

2. Haldið þið að markmið sem er erfitt að ná akkúrat núna sé hægt að ná seinna? 
 
Persónulegar spurningar 
 

1. Hvort eru markmiðin þín sem að þú setur þér auðveld að ná eða ekki? Ef 
markmiðin eru óraunsæ, hvað getur þú þá gert til þess að þau verði raunsærri? 

 
2. Sérð þú eitthvað jákvætt við að markmiðin séu óraunsæ? 

 
Fyrir kennarann 
 
Þó að draumur geti hjálpað fólki að hugsa um möguleika í framtíðinni, eru raunsæ 
markmið betri, af því að þau hjálpa nemendum að átta sig bæði núna og í framtíðinni. 



Markmiðseyðublað 
 

 
Leiðbeiningar: Lesið um eftirfarandi aðstæður og ákveðið hvort markmiðin séu 
raunsæ (R) eða ekki (ÓR). 
 
 
______ 1. Rósa vill fara í háskólann. Hún er á síðasta ári í menntaskóla og hefur lesið 
algebru í tvö ár, en enga framhaldsáfanga í náttúrufræði, og bara einn kúrs í erfiðri 
ensku. 
 
 
______ 2. Barbara hefur leikið í fleiri leikritum í stórum háskóla. Hún hefur líka verið 
með í leikhúsinu í bænum og er búin að vera í leiklistartíma í fleiri ár. Þegar hún 
útskrifast ætlar hún til Stokkhólms og sækja um í leiklistarskóla. 
 
 
______ 3. Linda er í illa launaðri vinnu í bankanum. Hún giftist strax og hún var búin 
í menntaskóla. Maðurinn hennar vinnur sem bifvélavirki en er búinn að skipta oft um 
vinnu síðastliðin ár. Hann segir við Lindu að núna sé hann kominn á rétta staðinn og 
hún eigi að undirbúa sig undir það að eftir þrjá mánuði verði hann orðin verkstjóri á 
þessu verkstæði. 
 
 
______ 4. Stefán hefur aldrei lagt mikið á sig í skólanum. Hann annað hvort rétt nær 
prófunum eða ekki. Pabbi hans hefur alltaf látið hann hafa nóg af peningum, svo að 
þó að hann hafi haft vinnu hefur hann alltaf hætt eftir nokkrar vikur, vegna þess að 
honum líkaði ekki vinnutíminn eða nennti ekki að fara á fætur. Núna er hann í 
sérskóla. Hann segir að hann fái örugglega hæðstu einkunn í öllum fögunum, og samt 
hafa tíma til þess að skemmta sér. 
 
 
______ 5. Tína hefur dregist afturúr með öll verkefnin alla önnina. Núna er bara ein 
vika eftir, og hún segir að hún verði tilbúin að skila inn öllum verkefnunum, og ekki 
bara það, hún segir jafnvel að hún fái hæðstu einkunn þegar hún útskrifast. Á hinum 
önnunum hefur hún rétt klárað prófin. 
 
 
______ 6. Eiríki hefur alltaf langað til þess að verða vísindamaður. Þegar hann var 
yngri sat hann tímunum saman fyrir framan smásjána og með efnafræði setti sitt. Í 
skólanum hefur hann tekið alla áfanga í náttúrufræði, og hefur það gengið mjög vel. 
Hann sækir nú um styrk til þess að halda áfram námi í náttúrufræði og hann heldur að 
hann eigi góða möguleika á að fá styrkinn. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Æfing 7.6 
 
Að sjá fyrir sér lausnir 
 
Markmið 
 
Að læra hversu mikilvægt það er að læra tæknina að sjá fyrir sér lausnir. 
 
Efni 
 
Ekkert 
 
Starfshættir 
 

1. Kynnið tímann með því að biðja nemendurna að hugsa um þegar þau lærðu 
eitthvað í fyrsta skipti, til dæmis að hjóla, fara á skíði eða fara á sjóskíði. 
Ræðið um hvernig þessi lærdómur fór fram og þeir náðu færninni. 

 
2. Látið svo nemendurna ímynda sér hvernig það væri að læra að ganga á línu. 

Ræðið um þau skref sem þarf til þess að læra þetta, til dæmis þarftu fyrst að 
halda jafnvæginu á línunni, halda höndum og fótum rétt og síðan hvernig þú 
átt að fara af línunni og svo framvegis. Látið þau loka augunum og sjá fyrir 
sér þegar þau hægt og rólega fara upp stigann, stíga varlega á línuna, halda 
jafnvæginu með hjálp af handleggjunum, setja annan fótinn fram fyrir hinn og 
svo framvegis. 

 
3. Eftir að þið hafið haft umræður um þetta, látið nemendurna hugsa um 

vandamál sem þau hafa nýlega lent í og sem varð til þess að þau urðu að taka 
áhættu, segja einhverjum eitthvað, geta eitthvað sem þau voru hrædd við að 
gera og svo framvegis. Hvetjið þau til þess að sjá fyrir sér hvernig þau leystu 
vandann, eitt skref í einu. Látið svo hvern og einn segja frá. 

 
Umræða 
 
Um efnið 
 

1. Gátuð þið séð fyrir ykkur aðstæður eða skrefin til þess að leysa vandamálið? 
 

2. Haldið þið að aðferð eins og þessi geti verið hjálpleg? Ef svo er af hverju? 
 
 
Persónulegar spurningar 
 

1. Hefur þú einhvern tímann reynt að sjá fyrir þér lausnir á vandamáli? Ef svo er, 
hvernig vandamál var það, og hvernig virkaði aðferðin fyrir þig? (Látið 
nemendurna gefa dæmi, til dæmis úr íþróttum, þar sem hugmyndaflugið er oft 
notað.) 

 



2. Er ímyndunaraflið eitthvað sem þú getur hugsað þér að nota til þess að sjá 
vandamálið betur fyrir þér? 

 
 
Æfing 7.7 
 
Að hugsa langt fram í tímann 
 
Markmið 
 
Að þróa hjá nemandanum getu til þess að bera kennsl á skammtíma markmið til þess 
að geta náð langtíma markmiði 
 
Efni 
 
Ólík spjöld með orðum svo sem: 
 
Forsætisráðherra, framkvæmdarstjóri, kennari, alþingismaður, íþróttamaður, leikari 
og svo framvegis. 
 
Starfshættir 
 

1. Hafið umræðu um hvað orðið markmið þýði (eitthvað sem maður vill ná). 
Bendið á að sum markmið eru skammtíma markmið sem hægt er að ná nokkur 
fljótt. Önnur markmið eru langtíma markmið og það getur tekið fleiri ár að ná 
þeim. Til þess að það sé hægt að ná langtíma markmiðum, verður maður að 
setja sér nokkur skammtíma markmið til þess að ná langtíma markmiðinu. 

 
2. Skiptið nemendunum í hópa, fjóra í hvern hóp og látið hvern hop hafa eitt af 
þeim spjöldum sem búið var að gera fyrir tímann. Það sem hóparnir eiga að 
gera er að skrifa niður þau skammtíma markmið sem persónan á spjaldinu 
hefur þurft að setja sér til þess að ná langtíma markmiðinu. 

 
3. Eftir að nemendurnir hafa fengið nokkurn tíma til þess að gera þetta með 

hugflæði eiga þau að segja hinum hópnum frá þeirri niðurstöðu þau komust 
að. Bendið nemendunum á að ekki er hægt að ná langtíma markmiðum á 
einum degi, en framamanneskjur hafa geta sett sér skammtíma markmið svo 
að þau gátu á endanum náð langtíma markmiðinu. 

 
4. Biðjið nemendurna að segja frá sínum eigin markmiðum. 

 
Umræður 
 
Um efnið 
 

1. Hver er munurinn á skamm- og langtíma markmiðum? 
 

2. Hvernig haldið þið að fólk taki ákvarðanir um hvaða langtíma markmið þau 
ætla að setja sér? 



 
3. hvernig fóruð þið að því að sjá skammtíma markmiðin? 

 
 
Persónulegar spurningar 
 

1. Hefur þú einhver langtíma markmið? Ef svo, heldur þú að þau komi til með 
að hjálpa þér í framtíðinni? Gefðu okkur nokkur dæmi. 

 
2. Hefur þú fundið einhver skammtíma markmið sem geta hjálpað þér að ná 

langtíma markmiðinu? Gefðu okkur dæmi. 
 
 
Fyrir þjálfarann 
 
Með því að hjálpa nemendunum að skilja að langtíma markmiðum verða alltaf að 
fylgja skammtíma markmið, og að það sé mikil vinna að ætla sér að ná 
markmiðunum. 
 
 
Æfing 7.8 
 
Aðhafast eða bregðast við 
 
Markmið 
 
Að kenna nemendunum muninn á því að gera hlutina eða bregðast við þegar maður 
lendir í vanda. 
 
Efni 
 
Vinnublað “aðhafast eða bregðast við”, pappír og penna. 
 
Starfshættir 
 

1. Ræðið hugtakið aðhafast eða bregðast við í vandamálaaðstæðum með því að 
halda því fram að “bregðast við” þýði að maður sér ekki fyrir fram það sem 
gerist og þess vegna bregst maður ekki við fyrr en það hefur gerst. Að 
“aðhafast” aftur á móti þá hefur maður séð hvað það er sem gerist fyrir fram 
og hefst handa til þess að koma í veg fyrir að þetta komi fyrir eða til þess að 
minnka afleiðingarnar. 

 
2. Skiptu hópnum í tvo og tvo. Dreifið vinnublaðinu “aðhafast eða bregðast við” 

á hvern hóp og notið fyrsta dæmið til þess að sýna muninn á tvenns konar 
hegðun. (Í aðstæðunum sem sýndar eru er það Tína sem aðhefst. Hún hefði 
brugðist við ef hún hefði ekki hugsað fram í tímann og orðið að fara heim 
með þeim sem voru ofurölvi.) Látið síðan litlu hópana fylla í restina af 
blaðinu. 

 



3. Ræðið svo svörin í stóra hópnum. 
 
Umræður  
 
Um efnið 
 

1. Var erfitt að sjá muninn á “aðhafast eða bregðast við”? Hver myndir þú segja 
var munurinn? 

 
2. Hvað haldið þið að fólk geri venjulega í vandamálaaðstæðum – aðhafast eða 

bregðast við? Hvað finnst þér vera best? 
 
 
Persónulegar spurningar 
 

1. Hvað gerir þú þegar þú lendir í vandræðum – aðhafast eða bregst við? Hvað 
myndir þú helst vilja gera? 

 
2. Hefur þú einhvern tímann aðhafst eða brugðist við í ákveðnum aðstæðum? 

Segðu frá að stæðunum og hvað það var sem gerðist. 
 
 
Fyrir kennarann 
 
Ef nemendurnir sjá að þeir ná betri árangri ef þeir sjá vandann fyrirfram og geta 
aðhafst, verða þau líklegri til að hugsa fram í tímann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vinnublað “Aðhafast eða bregðast við” 

 
Leiðbeiningar: Lesið yfir eftirfarandi aðstæður. Ákveðið hvort manneskjan hefur 
aðhafst (A) eða brugðist við (B) aðstæðunum. 
 
 
 
______ 1. Það er búið að bjóða Tínu í partý. Hún veit að margir verða mjög drukknir.               
Hún ákveður að fara í partýið, en fer á eigin bíl, af því að hún vill ekki taka áhættuna 
á því að fara með einhverjum sem hefur verið að drekka. 
 
 
 
______ 2. Jóhann heyrði að foreldrar hans voru að tala um að fara að heiman um 
helgina. Hann ákveður að hann ætli ekki að segja neitt við vini sína um þetta því hann 
er hræddur um að þeir komi og hafi partý og eyðileggi húsið. 
 
 
 
______ 3. Í næstu viku er mikilvægt stærðfræðipróf hjá þér. Á miðvikudeginum 
bjóða foreldrar vinar þíns með á skíði um helgina. Þó þú hefðir getað lært fyrir prófið 
á miðvikudag og fimmtudag þá gerðir þú það ekki. Svo þegar mánudagurinn kom þá 
fannst þér þú ekki vera tilbúin til þess að fara í prófið. 
 
 
 
______ 4. Það hefur ekki gengið svo vel hjá Eiríku í skólanum vegna þess að hún er 
að vinna og það tekur mikinn tíma. þó svo að hún viti að það liggja mörg verkefni 
fyrir í skólanum talar hún ekki við yfirmann sinn til þess að fá að vinna minna. 
 
 
 
______ 5. Það er úrtaka fyrir klappstýrur í næstu viku. Súsanna veit að það eru 
margar góðar stelpur sem sækja um, svo að hún er að undirbúa sig og segja við sjálfa 
sig að kannski hún komist ekki með, og ef svo er, skiptir það ekki öllu máli. 
 
 
 
______ 6. Hópur unglinga talar um að fara í nágranna hverfið til þess að sjá hvort þau 
geti komið af stað einhverjum látum. Þegar þau spyrja þig hvort þú viljir koma með 
gerir þú það. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Æfing 7.9 
 
 Klípa 
 
Tilgangur 
 
Að flétta saman tillitsemi til eigin og annarra tilfinninga, lausnir, afleyðingar og 
markmið – leið – hugsun. 
 
Efni 
 
Lítið leikrit: Klípusaga. 
 
Kennaraleiðbeiningar 
 
Í dag ætlum við að fara í lítinn hlutverkaleik. 

Ég þarf eina stelpu sem er mamma, og einn strák sem á að vera sonur hennar. 

Þetta er sérstakt vandamál. 

Við köllum það klípu. 

Strákurinn verður að velja milli tveggja hluta sem hann getur gert, en það skiptir ekki 

máli hvað hann velur það er alltaf einhver sem verður leiður. 

Veljið tvo leikara sem eiga að lesa hlutverkin. Látið síðan strákinn sem leikur 

strákinn Pál koma með lausnir. Látið stelpuna sem leikur mömmuna bregðast við 

lausnunum.  

 

Spyrjið eftirfarandi spurninga þegar leikritið er búið: 

Hvernig lenti Páll í þessari klípu? 

Hvað var hann að hugsa áður en hann ákvað hvað hann ætlaði að gera? 

Hvernig mun Allan líða ef Páll ákveður að fara ekki á leikinn? 

Hvernig myndi systir Páls líða ef Páll kemur ekki í veisluna hennar? 

Hvað myndi mömmu Páls finnast um þetta? 

Hvað finnst Páli sjálfum? 

Veljið eina lausn, ef það koma einhverjar hugmyndir, eða látið bekkinn kjósa. 

Hvað myndi persónurnar í sögunni segja eða gera ef______? 

(Endurtakið lausnina sem var valin.) 

Hvaða lausnir myndu gera bæði Allan og systir Páls glöð? 

Hefur einhver annar aðra lausn, sem myndi gera þau glöð? 



Ef búið er að kynna markmið – leið – hugsun, og ef tími og áhugi er til staðar: 
Hefur einhver ............................ 

Leikritið: Klípa 

 
Páll: Mamma, móðir hans Allans á einn auka miða á fótboltaleikinn í dag og Allan  
         Hefur beðið mig að koma með. Það verður svo spennandi. 
 
Mamma: Ja há, og þú sagðir já? 
 
Páll: Að sjálfsögðu! Mig langar svo að fara. 
 
Mamma: Ertu búin að gleyma því að systir þín á afmæli í dag? Við ætlum að hafa  
                veislu fyrir hana. Er þér alveg sama um það? 
 
Páll: Æji já. Hvað á ég að gera núna? 
 
Mamma: Hvað finnst þér að þú eigir að gera? Getur þú fundið einhverja lausn á        
                þessu? 
 
 
 
Æfing 7.10 
 
  
..... með órólegu systurina 
 
Guðrún hefur tekið eftir því að þegar systir hennar sest niður til að lesa, verður hún 
voðalega pirruð, kastar bókinni og strunsar út úr herberginu. Þegar Guðrún spyr hvað 
sé að, svarar systirin “ég hata skólann. Það er of erfitt fyrir mig. Ég skil ekki neitt af 
því sem kennarinn er að tala um”. 
 
Guðrún á vin í sínum bekk og sem hefur líka vandamál í skólanum og fer þess vegna 
í námsverið og fær auka hjálp. Guðrún er að velta fyrir sér hvort systir hennar þurfi 
þessa hjálp, og hvort foreldrar þeirra vita að systirin eigi í erfiðleikum í skólanum. 
 
Vandamálið:_________________________________________________________
_ 
       
                      
__________________________________________________________ 
 
 
Staðreyndir:_________________________________________________________
_ 
 
                     __________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
Berið saman möguleikana: 
 
                               Af hverju heldur þú að           Hvað myndi ske ef þín lausn                  
                               þetta sé góð lausn (+)   væri ekki góð (-) 
 
Lausn A____________________________               __________________________ 
 
Lausn B ____________________________              __________________________ 
 
Lausn C ____________________________  __________________________ 
 
Skrifið upp bestu lausnina sem þú komst 
með.________________________________ 
 
 
 
Æfing 7.11 
 
....... með ofbeldisfulla föðurinn 
 
Stundum þegar faðir Maríu verður voðalega reiður slær hann mömmu hennar og 
öskrar og æpir. Það virðist sem þau séu alltaf að rífast, en mamma hennar lemur 
aldrei tilbaka. Hann er mikið stærri og sterkari og María þarf oft að hjálpa móður 
sinni, að ná í ís á bólgurnar eða plástur á sárin. Það er of mikið fyrir barn að ráða við 
þetta, en María er eina barnið og mamma hennar á ekki marga vini. 
 
Mamma fer alltaf til Maríu og biður um hjálp þegar pabbinn er farin út til þess að 
kæla sig niður. María er hrædd um að pabbi slái hana líka, en enginn myndi trúa 
henni ef hún segði einhverjum þetta, því að útávið er allt í lagi og fjölskyldan mjög 
almennileg og þau eiga nóg af peningum. 
 
 
Vandamálið:_________________________________________________________
_ 
       
                      
__________________________________________________________ 
 
 
Staðreyndir:_________________________________________________________
_ 
 
                     __________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
Berið saman möguleikana: 
 
                               Af hverju heldur þú að           Hvað myndi ske ef þín lausn                  
                               þetta sé góð lausn (+)   væri ekki góð (-) 
Lausn A____________________________               __________________________ 
 
Lausn B ____________________________              __________________________ 
 
Lausn C ____________________________  __________________________ 
 
Skrifið upp bestu lausnina sem þú komst 
með.________________________________ 
 
 
 
Æfing 7.12 
 
 
...... með nýju kærustuna 
 
Foreldrar Jennýjar eru skilin og hún er hjá pabba um helgar. Mamma hennar var mjög 
leið þegar hann vildi skilja við hana og Jenný kom oft að henni þar sem hún sat og 
grét. Þegar Jenný spyr hvað sé að þá segir móðir hennar að hún sakni pabba hennar. 
 
Síðast þegar Jenný var hjá föður sínum var það önnur persóna. Faðir hennar kynnti 
konuna sem nýja vinin sinn og hún reyndi að vera vingjarnleg við Jenný og gaf henni 
meira að segja gjöf. Konan virtist vera góð, en Jenný fannst skrítið að sjá pabba með 
einhverri annarri en móður hennar. Þegar hann skutlaði henni heim og áður en hún 
fór út úr bílnum bað hann hana að nefna þetta ekki við móður hennar, því að líklegast 
yrði hún leið. Jenný veit að þetta er rétt hjá pabba, en hún er líka leið og hefur engan 
að tal við um þetta. 
 
 
Vandamálið:_________________________________________________________
_ 
       
                      
__________________________________________________________ 
 
 
Staðreyndir:_________________________________________________________
_ 
 
                     __________________________________________________________ 
 



 
 
Berið saman möguleikana: 
 
                               Af hverju heldur þú að           Hvað myndi ske ef þín lausn                  
                               þetta sé góð lausn (+)   væri ekki góð (-) 
 
Lausn A____________________________               __________________________ 
 
Lausn B ____________________________              __________________________ 
 
Lausn C ____________________________  __________________________ 
 
Skrifið upp bestu lausnina sem þú komst 
með.________________________________ 
 
 
 
 
Æfing 7.13 
 
 
.... með eineltið á leikvellinum 
 
Eiríkur og Mónika geta verið regluleg kvikindi. Þau hrinda litlum krökkum á 
leikvellinum bara af því að þau eru elst. Þau verða alltaf að fá að velja rólur fyrst og 
ýta burt börnunum sem sitja í þeim, ef þeim langar til. Þau ráða alltaf öllu í fótbolta 
og gera grín af þeim börnum sem ekki geta sparkað fast eða hlaupið hratt. Engum 
líkar við þau, en ef maður vill leika á leikvellinum þá verður maður að gera eins og 
þau vilja. 
 
 
Vandamálið:_________________________________________________________
_ 
       
                      
__________________________________________________________ 
 
 
Staðreyndir:_________________________________________________________
_ 
 
                     __________________________________________________________ 
 
 
 
Berið saman möguleikana: 
 
                               Af hverju heldur þú að           Hvað myndi ske ef þín lausn                  
                               þetta sé góð lausn (+)   væri ekki góð (-) 



 
Lausn A____________________________               __________________________ 
 
Lausn B ____________________________              __________________________ 
 
Lausn C ____________________________  __________________________ 
 
Skrifið upp bestu lausnina sem þú komst 
með.________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Æfing 7.14 
 
.... með óþægilega frændann 
 
Sylvía á leyndarmál sem hún má ekki segja neinum. Stundum þegar frændi hennar er 
að passa hana, vill hann fara í skrítna leiki sem Sylvía leikur aldrei með öðrum. Hann 
þuklar á henni milli fótanna og lætur hana svo gera eins með sig. Sylvíu finnst þetta 
voða skrítið og skammast sín, en veit ekki af hverju. Frændi hennar segir að þetta sé 
ekkert merkilegt, en að hún eigi samt ekki að vera að tala um þetta við vinn annan. 
Sylvía er búin að bera þetta leyndarmál í nokkra mánuði, og það er eins og leikurinn 
verði lengri og lengri í hvert skipti. Henni finnst eins og hún eigi að segja einhverjum 
frá þessu, en hver myndi skilja þetta? Frændi hennar er búin að segja að það er ekkert 
rangt við þennan leik. 
 
 
Vandamálið:_________________________________________________________
_ 
       
                      
__________________________________________________________ 
 
 
Staðreyndir:_________________________________________________________
_ 
 
                     __________________________________________________________ 
 
 
 
Berið saman möguleikana: 
 
                               Af hverju heldur þú að           Hvað myndi ske ef þín lausn                  
                               þetta sé góð lausn (+)   væri ekki góð (-) 



 
Lausn A____________________________               __________________________ 
 
Lausn B ____________________________              __________________________ 
 
Lausn C ____________________________  __________________________ 
 
Skrifið upp bestu lausnina sem þú komst 
með.________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Æfing 7.15 
 
Getur verið til einhver önnur skýring? 
 
Tilgangur  
 
Að útskýra að menneskjur hafa ólíkar ástæður fyrir því sem þær gera til að hjálpa 
börnunum til að sjá hvað sé vandamálið í ólíkum aðstæðum. 
 
Efni 
 
Ekkert 
 
Leiðbeiningar fyrir kennarann 
 
Í dag ætlum við að tala um hluti sem ekki eru eins og þeir virðast í fyrstu.  

Það er oft til fleiri en ein ástæða fyrir því að hlutirnir gerast. 

Stundum verðum við sár út í manneskjur, án þess að vita af hverju hann/hún sagði 

eða gerði svona. 

Ég ætla að segja ykkur nokkrar sögur þar sem einhver sagði eða gerði eitthvað, en gat 

hafa gert það af einhverri annarri ástæðu. 

Reynið að sjá hverjar þessar ástæður gætu verið. 

Aðstæður: Jóhann situr á bekk og Páll labbar framhjá og heilsar. Jóhann heilsar ekki. 

Páll heldur að Jóhann sé reiður út í hann. 



Hvaða aðra ástæðu hafði Jóhann fyrir því að heilsa ekki? 

Hvernig myndi Páli líða ef _____________ ? (endurtakið svar barnanna. Til dæmis 

Jóhann sat og var að hugsa um eitthvað annað.) 

Getur verið einhver önnur ástæða fyrir því að Jóhann heilsaði ekki? 

Hvernig myndi Páli líða ef ______________? (til dæmis Jóhann sá hann ekki.) 

Myndi Páli ekki líða öðruvísi ef hann heldi að Jóhann væri virkilega reiður út í hann 

en ef hann heldi _______________ ? (til dæmis Jóhann var að hugsa um eitthvað 

annað. Jóhann sá hann ekki.) 

Er það góð hugmynd að fá að vita ástæðuna fyrir því að einhver gerir á einhvern 

vissan hátt áður en maður verður______________________? (til dæmis, sár eða 

reiður.) 

 
 
 
 
Endurtakið spurningarnar fyrir komandi aðstæður. 
 
Aðstæður 2: Rúna spyr Karólínu hvort mamma hennar ætli að koma og sjá 
skólaleikritið. Karólína verður leið og labbar burt. Rúna heldur að Karólína sé reið út 
í hana. 
 
Aðstæður 3: Tómas kemur inn og skellir hurðinni. Mamma hans heldur að hann sé 
bara að gera þetta til þess að pirra hana. 
 
Aðstæður 4: María sagði Guðrúnu að hún ætli ekki að koma með henni í bíó eftir 
skólann í dag. Guðrún heldur að María vilji ekki vera vinkona hennar lengur. 
 
Aðstæður 5: Bergur hlustaði ekki á kennarann í dag. Kennarinn heldur að Bergur hafi 
ekki áhuga á náminu. 
 
Getur þú komið með einhver önnur dæmi sem einhver myndi geta sagt eða gert 
eitthvað sem væri misskilið? 
 
Hugsaðu um eitthvað sem hefur skeð, eða búðu eitthvað til. 
 
 
Æfing 7.16 
 
Vandamálalausn: Áætlun “Báðir sigra” 
 
Markmið 
 
Hópurinn á að: 
 



Fara í gegnum vandamál og leysa það þannig að báðir aðilar sigra, og ræða                               
hvað sé jákvætt með það. 
 
Æfa sig í að nota vandamálalausnir til þess að leysa úr raunhæfum aðstæðum. 

 
 
Efni 
 
Eina kópíu af eyðublaðinu “Báðir sigra” handa hverjum og einum; tússtafla. 
 
 
Starfshættir 
 
Rifjið upp aðferðina til þess að leysa vandamál. Útskýrið að aðferðin báðir sigra er 
sérlega heppileg vegna þess að hún gagnast báðum aðilum sem eiga í seilum, og 
vegna þess að það er enginn sem tapar. 
 
Dreifið eyðublöðum og gefið nemendunum nokkrar mínútur til þess að lesa. Biðjið 
um spurningar og startið umræðum um hagsmunina með því að leysa vandamálið svo 
að báðir aðilar vinna. Þú getur til dæmis sagt: 
 

Af öllum aðferðum til þess að leysa vandamál, er “báðir sigra” sú sem gefur 
bestan árangurinn, það vill segja að báðir aðilar verða trúlega ánægðir með 
útkomuna. Með því að vinna saman og fá fram eins góða lausn og þeir geta, fá 
þeir sem eru ósammála möguleika til þess að: 
 

• Tala saman á jákvæðan hátt 
• Hlusta á hvað hinn hefur að segja 
• Sameina uppfinningasemina til þess að finna ólíkar lausnir 
• Velja lausn sem gefur báðum möguleika á því að finnast þeir vera 

“sigurvegarar” 
 
Látið nemendurna vera tvo og tvo til þess að æfa sig í “báðir sigra” ferlinu. Viðjið þá 
um að setja upp raunverulegar aðstæður sem einhver af þeim hefur lent í nýlega. 
Minnið þann á sem lenti í vandamálinu að skýra það út fyrir mótleikaranum svo það 
verði eins raunverulegt og unnt er. 
 
Labbið á milli hópanna og fylgist með hvernig gengur. Hjálpið til ef þess þarf. Þegar 
flestir eru búnir átt þú að stýra umræðunum. 
 
Ef það er auka tími er hægt að láta nemendurna gera annan hlutverkaleik. 
 
 
Umræðuspurningar 
 

1. Hvernig fannst þér að vinna saman að því að leysa vandamálið? 
2. Eruð þið ánægð með lausnina? Útskýrið 
3. Hvað fannst ykkur vera erfiðast í ferlinu? Léttast? 



4. Vandamálalausnir virka ekki á öll vandamál. Hvenær haldið þið að þið getið 
notað þessa aðferð? Á hvaða vandamál haldið þið að ekki sé hægt að nota 
þessa aðferð, eða kannski ekki sé passandi? 

5. Hvaða færniþætti þurfið þið að æfa meira, til þess að betrumbæta hæfileika 
ykkar til þess að takast á við vandamál á þennan hátt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eyðublað “báðir sigra” 

 
Hefur þú einhvern tímann lent í rifrildi við vin þinn? Ef svo er þá veistu að það þarf 
ekki mikið til þess að vináttan eyðileggist. Stundum getur það tekið fleiri mánuði að 
laga það. 
 
Hérna er ein aðferð sem maður getur notað til þess að takast á við vandamál og á 
sama tíma styrkja vináttuna. Með því að fylgja þessum skrefum getur þú treyst því að 
bæði þér og vini þínum líður mjög vel á eftir. Prófaðu. 
 
Þegar þið eruð ósátt: 
 

Notaðu “ég framsetningu” til þess að fá fram hvernig þér líður og hvað þér finnst. 
 

1. Reyndu að tala rólega og notaðu líkamstjáningu sem sýnir að þú ert opin 
fyrir öllu og ert eftirtektarsamur. 

 
2. Hlustaðu með eftirtekt á hvað hin persónan segir. Ekki grípa frammí. 

Reyndu að skilja hvernig henni líður og hvað henni finnst. 
 

3. Ef það er eitthvað sem þú ekki skilur skaltu biðja um meiri upplýsingar. 
Segðu “myndir þú geta sagt meira um...?” Ég held að ekki að ég skilji. 
Hvað meinar þú? 

 
4. Skilgreindu vandamálið. Þegar þið eruð búnir að hlusta á hvorn annan 

eigið þið að vinna saman að því að komast að niðurstöðu um hvað sé 
raunverulega vandamálið. Hafið með alla hluti þegar þið skilgreinið 



vandamálið.  
 

5. Gerið hugflæði um hugsanlegar lausnir. Þið viljið kannski skrifa þær 
niður. Takið með allar hugmyndir þó svo að þær séu svolítið skrýtnar. 

 
6. Ræðið um hvaða lausn gæti verið sú besta til þess að leysa vandamálið 

(það vandamál sem þið komust að niðurstöðu um). Ef nauðsynlegt er getið 
þið sett saman ólíkar lausnir. 

 
7. Ef það virðist ekki vera til nein lausn ættuð þið að láta vandamálið vera í 

nokkra daga. Komið ykkur saman um hvenær þið ætlið að hittast aftur. Á 
meðan hugsið þið um vandamálið   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Æfing 7.17 
 

Þegar vinir verða ósáttir: Sameiginleg vandamál og lausnir 
 

Inngangur 
 
Kynnið æfinguna með því að minna nemendurna á fyrri starfsemi og umræður um 
vináttu – hvernig við eignumst vini, hvað einkennir góða vináttu og svo framvegis. 
Bendið síðan á að bestu vinir geta orðið ósáttir. Vandamál milli vina geta verið út af 
ágreiningi, öfundsýki/afbrigðissemi, óviðeigandi athugasemdir sem eru særandi og 
svo framvegis. 
 
Látið nemendurna taka fram pappír og penna og skrifa upp eitt eða tvö vandamál sem 
þeir hafa átt nýlega við vini sína. Segið frá með eigin orðum: 
 

Skrifaðu niður tvö vandamál sem þú manst fyrst eftir. Það eru líklegast þau 
sem þér finnst erfiðust eða hefur mestar áhyggjur af. Það þurfa ekki að vera 
stórar spurningar en stundum geta smávægilegir hlutir ollið stórum brestum á 
milli vina. 

 
Þegar nemendurnir hafa lokið við að skrifa niður biður maður þá um að segja hópnum 
frá sínu vandamáli. Viðjið þá um að nota ekki nafnið á hinni persónunni. 
 
Tilgangur 
 
Hópurinn á að: 
 



 Komast að hvert vandamálið er sem þeir hafa átt með vinum sínum 
 Komið með tillögur og sýnið mögulegar lausnir á svona vandamáli 
 
Efni 
 
Túss – eða fléttitafla 
 
Starfshættir  
 
Stýrið umræðunum sem myndast um hvert vandamál. Farið eftir eftirfarandi skrefum 
til þess að vinna með hvert vandamál: 
 

1. Gerið ykkur grein fyrir hvert vandamálið er. Vertu viss um að allir skilji hvað 
þetta fjallar um, notið einföld orð. 

2. Skiptið vandamálinu upp ef það er í fleiri hlutum. Kannski þú viljir skrifa upp 
hlutina á túss – eða fléttitöflu. 

3. Látið nemendurna koma með lausnir á vandamálinu (eða hluta af því). Stingið 
upp á því að þeir sem segi frá sínu vandamáli geti skrifað upp lausnir sem 
koma upp í umræðunum. 

4. Látið nemendurna velja eina lausn og gera hlutverkaleik út frá henni. Látið þá 
skiptast á að leika sig sjálf, meðan sjálfboðaliðar leika vininn eða aðra sem 
koma að vandamálinu. 

5. Látið þátttakendurna í hlutverkaleiknum segja frá hvernig þeim leið og ræðið 
hversu vel lausnirnar virkuðu. 

 
Ljúkið æfingunni með því að taka saman og ræðið nokkur af vandamálunum sem 
geta komið upp í vináttu og hversu mikilvægt það sé að takast á við þau. Minnið 
nemendurna á þagnaskyldu áður en þið hættið, ef svo skildi vera að þau bæru kennsl 
á vininn sem kom fram. 
 
Umræðuspurningar 
 

1. Hvað er það sem virðist valda mestum vandamálum milli vina? 
2. Á að leysa hvert einasta vandamál sem upp kemur milli vina, eða er best að 

láta það vera? Útskýrið. 
3. Hvaða hugmyndir fengu þið meðan á þessari æfingu stóð, um hvernig þið 

getið fengist við vandamál sem tengjast vinum ykkar? 
 
 
Æfing 7.18 
 

Vandamál, vandamál 
 

Markmið 
 
Hópurinn á að: 
 
 Fara yfir ólík sjónarmið á núverandi fjölskylduvandamáli 
 



 Segja ónafngreindum frá sínum vandamálum og fá ráð 
 
 Koma með tillögur handa öðrum um hvernig hægt er að leysa þeirra vandamál 
 
Efni 
 
Eitt eintak af eyðublaðinu “athuga vandamál” fyrir hvern nemenda, kassa með rifu 
fyrir “bréf”, bréfpappír. 
 
Starfshættir 
 
Kynnið æfinguna með því að benda á að allar manneskjur af og til eiga við vandamál 
í fjölskyldunni. Stundum eru vandamálin lítil, en í öðrum tilvikum flóknari og 
alvarlegri. Minnið nemendurna á, að ef þarf, að verkefni hópsins er að hjálpa 
þátttakendunum að takast á við breytingar heimafyrir. 
 
Dreifið eyðublaðinu. Útskýrið að það er hannað svo til þess að hjálpa þeim að koma 
orðum að hugsunum sínum og tilfinningum um núverandi fjölskylduvandamál. Farið 
yfir leiðbeiningarnar og gefið þeim svo nokkrar mínútur til þess að fylla út í 
eyðublaðið. 
 
Þegar nemendurnir eru búnir að þessu biðjum við þá að taka eitt autt blað og skrifa 
bréf um vandamálið sem þau hafa rannsakað. Segið þeim að taka saman aðal 
áhyggjuefnin og útskýra hvaða hjálp þau vilja fá. Gefið dæmi ef þarf. Leggið til að 
þau skrifi undir bréfið með tilbúnu nafni, til dæmis “næstum alltaf óróleg”. Safnið 
bréfunum í kassann. Takið eitt í einu og lesið upphátt fyrir hópinn, en það á enginn að 
vita hver skrifaði þetta bréf. Ef hópurinn er stór er hægt að skipta þessari æfingu 
niður á fleiri tíma, svo að tímarnir verði ekki og leiðinlegir. Sjáið til þess að allur 
hópurinn sé með í umræðunum og komi með tillögur um hvernig má leysa hvert 
vandamál. 
 
Látið nemendurna svara með persónulegum bréfum, stíluðum á tilbúna nafnið, og 
síðan leggja bréfin í kassann þegar þau vilja. Athugið kassann af og til og sjáið til 
þess að allir nemendurnir hafa fengið svar. 
 
Umræðuspurningar 
 

1. Hvaða vandamál koma oftast upp í fjölskyldum? 
 

2. Fannst ykkur það vera hjálp í að skrifa um vandamálið? Hvernig þá? 
 

3. Hvernig er hægt að sjá til þess að maður fái að tala reglulega við foreldra sína 
um það sem er að gerast? 

 
4. Eru einhverjir aðrir sem þið getið leitað til þegar þið þurfið að ræða hlutina? 

 
5. Hvað myndu þið segja við aðra nemendur, sem eiga við svipuð vandamál að 

stríða og þið sjálf? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eyðublað “Að rannsaka vandamál” 



Leiðbeiningar: Ljúkið við setningarnar hérna fyrir neðan. Leggið ekki of langan tíma 
í að hugsa um hvað þú ætlar að skrifa. Skrifaðu bara akkúrat það sem þér finnst. Ef þú 
villt ekki þarft þú ekki að sýna neinum þetta blað. Ef þú festist á einhverri setningu þá 
hoppar þú yfir hana og ferð í næstu. 
 
 
Eitt vandamál í fjölskyldunni núna er______________________________________ 
 
 
 
Þegar ég fékk að vita það í fyrsta skiptið, varð ég_____________________________ 
 
 
 
Mitt hlutverk í þessu er_________________________________________________ 
 
 
 
Þetta skil ég ekki við vandamálið__________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Ég myndi vilja segja þetta við mömmu mína_________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Þetta myndi ég vilja segja við pabba minn___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Til þess að leysa þetta vandamál finnst mér að við eigum að_____________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Þegar ég hugsa um framtíðina verð ég______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
svona lít ég á vandamálið í dag____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Æfing 7.19 



 
Ekki vandamál heldur möguleiki 

 
Markmið 
 
Að sjá að vandamálið er hægt að leysa og það getur gefið okkur möguleika á að 
þroskast sem einstaklingur 
 
Efni 
 
Myndir úr blöðum af fólki sem á í vandamáli að stríða (íþróttamenn með 
áfengisvandamál og eru búnir að fara í meðferð, unglingar sem hafa brotið af sér, 
manneskjur sem hafa reynt sjálfsvið en ekki tekist og svo framvegis.) 
 
Starfshættir 
 

1. Kynnið æfinguna með því að biðja nemendurna að hugsa út í hvort þau sjálf 
eða einhver sem þau þekkja, hafa átt við vandamál að stríða og þroskast á því. 
Það getur fjallað um skilnað, þar sem bæði urðu hamingjusamari og 
sjálfstraustið jókst. Biðjið nemendurna að segja frá reynslu sinni. 

 
2. Skiptið nemendunum í hópa, fjóra í hvern hóp og dreifið sömu myndinni og 

greininni til allra. Nemendurnir eiga að lesa hana og síðan ræða um hvert 
vandamálið er, hvernig manneskjan hefur þroskast við það að ganga í gegnum 
þetta og hverjir erfiðleikarnir eru. 

 
3. Látið hvern hóp gera grein fyrir sínum svörum. 

 
Umræður 
 

1. Haldið þið að það sé raunhæft að vandamál geti leitt til persónulegs þroska? 
 

2. Hvað haldið þið að margar manneskjur nýti sér þetta tækifæri til að þroskast í 
sambandi við vandamál, til þess að breyta lífi sínu? Hvaða örðuleika haldið 
þið að séu til staðar? 

 
 
Persónulegar spurningar 
 

1. Hefur þú einhvern tímann upplifað aðstæður þar sem þú hefur snúið 
vandamáli til möguleika? Segðu frá 

 
2. Hvað getur þú gert til þess að hvetja manneskjur með vandamál að snúa þeim 

upp í möguleika til að þroskast? 
 
 
 
 
Fyrir kennara 



 
Það er mikilvægt fyrir unglingana að sjá að þeir þurfa ekki að eyðileggja restina af 
sínu lífi þó að þeir hafi haft vandamál. Að viðurkenna að það þarf hugrekki til þess að 
leysa vandamál er skref í rétta átt. Nemendurnir verða að skilja að þau geta stutt vini 
sína og hvatt þau svo að þau geti snúið vandamálinu upp í möguleika. 


