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4 KNOW HUBs

INNGANGUR

KNOW-HUBs verkefnið byggir á hugmyndafræðinni „3M: Miðpunktur, miðlari og 
mótor“ (Grepperud og Thomsen, 2001). Handbók þessi er hugsuð til notkunar í 
þekkingarsetrum með það að markmiði að efla þekkingu og nýsköpun, sem stuðlar 
að framþróun þekkingarsamfélaga. 

Samkvæmt 3M kenningunni virka þekkingarsetur sem öruggur samkomustaður íbúa, 
ásamt því að vera miðlari milli þarfa og krafa notenda setursins í samfélaginu og sem 
afl sem knýr fram og hvetur til nýstárlegra hugmynda og aðgerða. 

KNOW-HUBs verkefnið rannsakar hvernig þekkingarsetur geta tekist á við 
staðbundnar þarfir og kröfur samfélaga með því að byggja á „3M: miðpunktur, miðlari 
og mótor“ nálguninni, t.d. með:

• notendamiðaðri hönnunarhugsun (samsköpun) til að skilja betur þarfir íbúa

• hæfniþjálfun fyrir starfsfólk setra sem eflir kunnáttu þeirra og almenna aðstoð 
til handa jaðarhópum samfélagsins (s.s. tekjulágir, atvinnulausir, ómenntaðir, 
innflytjendur, farandverkamenn og flóttamenn) svo brúa megi bilið milli þekkingar 
og kunnáttu, sem og  áskorana samfélaga í dreifðum byggðum og þörf 
einstaklinga fyrir stuðning.

Verkefnið er skipulagt með fjórum verkþáttum:

GREINAGERÐ: ÞEKKINGARSETUR SEM  
„3M: MIÐPUNKTUR, MIÐLARI OG MÓTOR"

HANDBÓK TIL STUÐNINGS M3 LEIÐBEINENDUM

KNOW-HUBS NÁMSKEIÐ OG VEFSVÆÐI

STEFNUTILLÖGUR TIL NÝTINGAR AFURÐA VERKEFNISINS Í 
SKIPULAGSHEILDUM ANNARRA ÞJÓÐA OG ESB

Vþ.1

Vþ.2

Vþ.3

Vþ.4
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Í fyrsta verkþætti KNOW-HUBs er greint frá niðurstöðum rannsóknarhluta 
verkefnisins auk innihaldi og þróun handbókar þessarar. Handbókin byggir á 
upplýsingum og efni til að styðja við þjálfun og hæfniþróun einstaklinga og 
samanstendur af 20 hæfniþáttum sem hannaðir voru af samstarfsaðilum verkefnisins 
með áherslu á hagnýtar verklegar æfingar.

Þessir hæfniþættir og kennsluefni voru prófuð á námskeiði fyrir starfsmenn 
samstarfsaðila í Írlandi í september 2019. Í framhaldi þess voru haldin 
tilraunanámskeið í Danmörku, Grikklandi, Írlandi, Íslandi, Rúmeníu, Spáni og 
Svíþjóð þar sem innihald handbókarinnar var prófað fyrir viðeigandi markhópa. 
Að tilraunanámskeiðunum loknum voru hæfniþættir aðlagaðir og uppfærðir og 
fullmótuð námskeið haldin fyrir tíu þátttakendur í eftirfarandi löndum: Danmörku, 
Grikklandi, Íslandi, Rúmeníu og Svíþjóð, var þá einnig nýtt innra vefsvæðis 
verkefnisins knowhubs.eu. 

miðpunktur | mótor | miðlari3M 
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Hälsingland fræðslusamband (Hälsingland Education Association - 
HEA) Opinbert samband þriggja sveitarfélaga í Hälsingland (Bollnäs, 
Söderhamn, Nordanstig) í Svíþjóð.

Samstarfsaðilar að þessu verkefni, sem hafa þróað kennsluefnið, aðlagað og þýtt 
handbókina á sitt tungumál eru: 

VIFIN (Videncenter for Integration) Þekkingar- og 
rannsóknarmiðstöð í sveitarfélaginu Vejle í suðurhluta Danmerkur. 
Starfsemin miðar að því að þróa, dreifa og samþætta góð 
vinnubrögð varðandi gagnkvæma aðlögun samfélags og félagslega 
þróun á svæðisbundnum, innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

Nýheimar þekkingarsetur (NKC) Regnhlífarsamtök stofnana sem 
starfa við menntun, rannsóknir, nýsköpun og menningu á Höfn í 
Hornafirði, Íslandi. Stjórn setursins samanstendur af meðlimum sem 
tilnefndir eru úr tólf mismunandi stofnunum á svæðinu, sem allar eru 
aðilar að setrinu. Þessar stofnanir hafa mikla þverfaglega þekkingu 
og reynslu.

Kennarasamband Írlands (TUI) Viðurkennt verkalýðsfélag sem 
staðsett er í Dublin á Írlandi. Félagið er hagsmunafélag yfir 18.000 
kennara, fyrirlesara og vísindamanna sem starfa við kennslu og 
þjálfun á Írlandi. Meðlimir TUI starfa m.a. við framhaldsmenntun, 
háskólamenntun, fullorðinsfræðslu, starfsmenntun, unglingastarf og 
önnur sérhæfð störf.

Social Enterprise Knowl (S.E. Knowl) is a Collective Social 
Cooperative Enterprise, an award-winning Trust Education Platform 
that designs and implements education, training, mentoring + 
counseling programs that inspire, develop, evolve and "change  
the lives" of the people involved. Since 2012 (established), S.E. knowl 
has offered 17.000+ hours at zero cost education, skills training 
and mentoring/coaching, to 5.500+ people and has (co)organised 
interactive training + skills seminars hosting 7.000+ participants  
(80% of which are vulnerable groups), with the main vehicle being  
its Employability Skills Accelerator (i.e. Mellon). 

Spektrum fræðslumiðstöð (Spektrum Educational Centre 
Foundation - SEC) Félagasamtök í Rúmeníu sem eflir menntun fyrir 
virkt, samverkandi og farsælt samfélag með fullorðinsfræðslu. SEC 
býður upp á óformlega þjálfun fyrir ýmsa markhópa, þar á meðal 
staðbundin félagasamtök og stofnanir sem styðja við jaðarsetta 
meðlimi samfélagsins.

Nýsköpunarsetur (Innovation Training Centre - ITC) Þjálfunar- 
og ráðgjafasamtök með aðsetur á Mallorca á Spáni. Það býður 
upp á breitt úrval af þjónustu varðandi nýsköpunarefni og hvata 
til nýsköpunar í námi og frumkvöðlastarfi sem og stuðningi við 
sprotafyrirtæki.
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1. AÐFERÐAFRÆÐI

Aðferðafræði verkefnisins samanstendur af fimm megin stigum: 

1. SAMSKÖPUN 
Á fyrsta verkefnafundi var vþ.1 þróaður með notkun samsköpunar vinnustofu sem 
greindi og kortlagði viðeigandi hæfniþætti fyrir hvern samstarfsaðila.

2. Hugarflugsfundir og hæfnitillögur frá hverju landi 
Helsta hugarflugsvinnan átti sér stað á öðrum fundi þátttakenda og í kjölfarið var 
samstarfinu fylgt eftir með fjaræfingum á netinu til að bera kennsl á nauðsynlega 
hæfniþætti. 

3. HÖNNUN ÞRIGGJA HÆFNIÞÁTTA Í HVERJU LANDI OG SAMSETNING HANDBÓKAR 
Hver þátttakandi yfirfór tilgreinda hæfniþætti, forgangsraðaði og þróaði kennsluefni fyrir 
sína hæfniþætti.

4. PRÓFUN KENNSLUEFNISINS Á  FUNDI Á ÍRLANDI Í SEPTEMBER 2019 
Á æfinganámskeiðinu sem haldið var á Írlandi prófuðu þátttakendur og leiðbeinendur 
kennsluefnið, lögðu mat á innihald og hagnýtingu þess. 

5. AÐLÖGUN OG ÞÝÐING 
Hver samstarfsaðili yfirfór samþykkta verkefnahandbók og aðlagaði að þörfum síns 
lands, handbækurnar voru þá þýddar á tungumál hvers lands (dönsku, grísku, íslensku, 
rúmensku, spænsku og sænsku). 

Eftirfarandi mynd sýnir ferli verkefnisins:  

01

02

03

04

05

SAMSKÖPUN SAMSTARFSAÐILA

HUGARFLUGSFUNDIR OG 
HÆFNITILLÖGUR 

HÖNNUN HÆFNIÞÁTTA OG  
SAMSETNING HANDBÓKAR

PRÓFUN KENNSKUEFNIS Á C1 
FUNDI Í ÍRLANDI

AÐLÖGUN OG ÞÝÐING HANDBÓKAR
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Eftirfarandi eru hæfniþættir sem hver þátttökuþjóð valdi og skrifaði kennsluefni um:

DANMÖRK

Myndun tengslanets

Samskipti: virk hlustun

Hæfni til að takast á við hindranir og leysa vandamál

GRIKKLAND

Aðgerðaáætlun og markmiðssetning

Líkamstjáning

Aðlögunarhæfni

ÍRLAND

Samfélagsstuðningur

Miðlunarhæfni

Atvinnuráðgjöf

ÍSLAND

Rannsóknarhæfni

Stjórnunar- og skipulagshæfni

Miðlunarhæfni

RÚMENÍA

Tilfinningagreind: veita og þiggja endurgjöf

Tengslamyndun

Deilustjórnun

SPÁNN

Skilningur á hlutverki leiðbeinanda

Ráðgjafarhæfni

Lausnarmiðun

SVÍÞJÓÐ

Spurningahæfni

Upplýsingastjórnun og skilningur á fjölbreytileika  
(sameinað í einn fræðslupakka)
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2. TILGANGUR, UPPBYGGING OG NÝTING HANDBÓKARINNAR   

Handbók þessi var þróuð til stuðnings 3M leiðbeinenda með tilliti til kennsluáætlana 
og kennsluefnis en má nýta á fjölbreyttan hátt. Efnið byggir á þeirri hæfni sem 
þátttökuþjóðir verkefnisins töldu nýtast best til að efla setur sem miðlari, mótor 
og miðpunktur í sínu samfélagi en einnig til aðstoðar og ráðgjafar jarðarsettum 
einstaklingum enda fylgir það þemum 3M, þ.e. að ráðgjafinn sé miðlari, mótor og 
miðpunktur fyrir skjólstæðing sinn.  

Lagðar eru fram fjölbreyttar þjálfunaraðferðir og efni til að styrkja hæfni leiðbeinanda 
frá þátttökulöndunum, sem gerir þeim kleift að bæta þekkingu sína og verkferla við 
faglega ráðgjöf, þjálfun, hæfniþróun og stuðning til handa þátttakendum. Handbókin 
tekur til allra þátta 3M nálgunarinnar og veitir góðar upplýsingar fyrir setur sem 
miðlari, mótor og miðpunktur.

Þróunarferli þessa handbókar fólst í hönnun og þróun nýstárlegs þjálfunarefnis með 
verklegum æfingum. Efni handbókarinnar var prófað á vinnufundi samstarfsaðila 
verkefnisins sem haldin var á Írlandi í september 2019, á tilraunanámskeiði í lok 
árs 2019 og loks voru haldin námskeið sem nýttu sér öll úrræði verkefnisins, 
þjálfunarefnið og lokað vefsvæði. 10 þátttakendur voru á hverju námskeiði sem 
haldin voru í sex af þátttökulöndum verkefnisins.  

Í handbókinni eru kynntar margvíslegar þjálfunaraðferðir sem byggja á faglegri 
þekkingu samstarfsaðila verkefnisins. Þó þjálfunarefnið sem þróað var gæti talist 
sértæk fyrir hvert land er markmiðið að kynna handbókina sem upphafspunkt og 
leiðarkerfi að evrópskri aðferð til að þjálfa leiðbeinendur. Áhersla er lögð á að efnið 
byggi á bestu starfsháttum sem nýtast til að auka gæði þjónustunnar sem veitt er.

Handbókin samanstendur af efni og úrræði fyrir 20 hæfniþætti. Hver 
samstarfsaðilanna sjö sem standa að verkefninu lagði til kennsluefni fyrir þrjá 
hæfniþætti en tvö þeirra voru sameinuð í kaflann „Upplýsingastjórnun og skilningur 
á fjölbreytileika“ frá HAC í Svíþjóð. Kafli hvers hæfniþáttar byggist á kynningu og 
verkefnum til þjálfunar auk lista yfir þau efni og aðstöðu sem þarf til þjálfunarinnar 
svo allur undirbúningur ætti að vera sem auðveldastu fyrir þá sem vilja nýta sér efnið. 
Einfalt er að aðlaga kennsluefnið að sérstökum áherslum eða markhóp.
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3. KENNSLUEFNI HÆFNIÞÁTTA

3.1 SKILNINGUR Á HLUTVERKI LEIÐBEINANDA

Tímalengd: 45-50 mínútur 

Rökstuðningur: Mikilvægt er að leiðbeinendur skilji þá kenningu sem 
ráðgjafasambandið byggir á.

Námsmarkmið: Að námskeiðinu loknu munum leiðbeinendur: 

• Skilja hlutverk leiðbeinandans

• Skilja mörkin innan kennslu

Undirbúningur: 

• Tölva og skjávarpi

• Glærukynning með skilgreiningum og spurningum

• Stuðningsefnis fyrir þátttakendur með æfingum/spurningum (Sjá stuðningsefni).

• Blöð og skriffæri fyrir þátttakendur

Verklag: 

1. Útskýrðu tilgang námskeiðsins. 

Efnið byggir á hagnýtum dæmum um kenningar og hugarflugsæfingar um hvernig 
þátttakendur upplifa hæfniþættina sem þeir hafa eða þurfa að öðlast til að vera góðir 
leiðbeinendur.

2. Æfing 1 

Settu fram eftirfarandi spurningar og biddu þátttakendur að hugsa um einhvern í lífi 
þeirra sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:

(Þessum spurningum má breyta eða aðlaga eftir aðstæðum hverju sinni) 

ATH hafðu í huga að hversu miklu leyti þátttakendur eru tilbúnir til að ræða 
opinskátt um persónulega þætti (önnur nálgun gæti verið sú að gera þetta að 
einstaklingsverkefni með opnum umræðum í lokin).

• Hver hefur sýnt mér áhuga bæði faglega og persónulega frá upphafi ferils míns?

• Hver hefur verið fyrirmynd mín bæði faglega og persónulega?

• Hver hefur hjálpað mér að uppgötva og þróa þá hæfni sem ég vissi ekki að ég 
hefði?

• Hver hefur hjálpað mér að horfast í augu við og leysa erfið verkefni, bæði í mínu 
faglega og persónulega lífi? 
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• Hver hefur hjálpað mér að sjá hlutina á annan hátt, breyta sjónarmiðum mínum 
eða skilja aðstæður annarra?

Dæmi um leiðbeinendur og/eða áhrifavalda og nemendur þeirra: (Þessum dæmum 
má breyta eftir því sem við á) 

• Haydn og Mozart

• Francisco Pacheco og Velázquez

• Aristotle og Alexander mikli 

Gefið þátttakendum fimm mínútur til að velta dæmunum hér að ofan fyrir sér 
og spyrja manneskjuna sem situr við hlið þeirra á hægri hönd um hvaða skilning 
viðkomandi leggur í samband leiðbeinanda og þátttakanda. 

3. Æfing 2 

Skiptið þátttakendum í 3ja til 4ra manna hópa og kynnið eftirfarandi fullyrðingar: 

A: Samband leiðbeinanda og þátttakanda er…

  námssamband tveggja einstaklinga.  

  tilfinningaleg þátttaka aðila sem krefst trausts og skuldbindingar.  

  stuðningur sem felur í sér hlustun, leiðbeiningar og áskoranir. 

  tímabundið.  

Hver setning er rædd innan hópsins.   

Næst eru eftirfarandi fullyrðingar kynntar: 

B: Leiðbeinandi er... 

  fyrirmynd

  einstaklingur sem aðstoðar aðra við að læra og bæta faglegt svið sitt 

  einstaklingur sem nýtir tengslanet sitt til aðstoðar þátttakanda 

  yfirmaður eða umsjónarmaður sem ber ábyrgð á þátttakandanum

  samstarfsaðili sem fylgir viðfangsefnum þátttakandans, þar með talið    
 persónulegum

Gefðu góðan tíma fyrir umræður (með því að ræða hverja fullyrðingu þá ættu 
þátttakendur að átta sig á að kennsla er margþætt hlutverk og gæti falið í sér allt 
ofangreint). 

Biðjið þátttakendur um að velja tvær fullyrðingar úr lið A og tvær úr lið B sem 
samræmis þeirra skoðunum og ræða í framhaldinu hvers vegna þeir völdu þessar 
fullyrðingar. Gefið 10-15 mínútur fyrir umræður. 
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4. Æfing 3

Biðjið þátttakendurna um að svara eftirfarandi spurningum en þær munu skýra hvers 
vegna þeir eru góðir leiðbeinendur: 

• Býrð þú yfir reynslu og þekkingu sem þú getur deilt með öðrum? Starfssvið?

• Ert þú góð/ur í mannlegum samskiptum?

• Nærð þú vel til ungs fólks sem er tilbúið til að læra?

• Ert þú með opið hugafar, jákvæð/ur og tilbúin til að aðstoða aðra? 

• Hefur þú tíma og þolinmæði til þess að aðstoða aðra? 

(Þessum spurningum má breyta eða aðlaga eftir því sem við á)

Gott er að hvetja hópinn til þess að ræða svör hvers annars. 

Þessi hluti ætti að vera 5-10 mínútur að lengd. 

Bjóddu þátttakendum að segja sína skoðum á niðurstöðum vinnunnar. 

Leyfðu þátttakendum að spyrja spurninga til að skilgreina enn betur hvað 
leiðbeinandi er. 

Ræðið einnig möguleg svör sem ekki komu fram hjá hópunum. 

Þessi hluti ætti að vera 10-15 mín að lengd. 

Umræður: 

Hvaða áskorunum telur þú að þú munir mæta í hlutverki leiðbeinanda og hvers 
vegna?

Hefur einhver í hópnum tekist á við samskonar áskoranir nú þegar, ef svo er hvernig 
tókst viðkomandi á við þær? 

Heimildir: Skrifað af M. Begoña Arenas og aðlagað að verkefninu með leyfi höfundar 
Eduardo García Jiménez.
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Stuðningsefni 3.1.1: Skilgreiningar, dæmi og spurningar: 

Að leiðbeina er valdalaust og tvíhliða námsástand þar sem 
leiðbeinandinn veitir ráðgjöf, miðlar þekkingu og reynslu og 
leyfir nemandanum á sama tíma að uppgötva og finna út úr 
námsefninu af sjálfsdáðum

(M. Starcevic og  L. Friend, 1999)

1.- Spurningar sem leiða í ljós hver hefur verið leiðbeinandi í þínu lífi: 

- Hver hefur sýnt mér áhuga bæði faglega og persónulega frá upphafi ferils míns?

- Hver hefur verið fyrirmynd mín bæði faglega og persónulega?

- Hver hefur hjálpað mér að uppgötva og þróa þá hæfni sem ég vissi ekki að ég 
hefði?

- Hver hefur hjálpað mér að horfast í augu við og leysa erfið verkefni, bæði í mínu 
faglega og persónulega lífi? 

- Hver hefur hjálpað mér að sjá hlutina á annan hátt, breyta sjónarmiðum mínum eða 
skilja aðstæður annarra?

(Þessum spurningum má breyta eða aðlaga eftir aðstæðum hverju sinni)

2.- Dæmi um leiðbeinendur og/eða áhrifavalda og nemendur þeirra: 

- Haydn og Mozart

- Francisco Pacheco og Velázquez

- Aristotle og Alexander mikli 

(Þessum dæmum má breyta eftir því sem við á)

3.- Spurningar sem leiðbeinendur ættu að spyrja sjálfa sig: 

- Býrð þú yfir reynslu og þekkingu sem þú getur deilt með öðrum? Við hvað 
starfarðu?

- Ert þú góð/ur í mannlegum samskiptum?

- Nærð þú vel til ungs fólks sem er tilbúið til að læra?

- Ert þú með opin huga, jákvæð/ur og tilbúin til að aðstoða aðra? 

- Hefur þú tíma og þolinmæði til þess að aðstoða aðra? 

(Þessum spurningum má breyta eftir því sem við á)
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3.2 AÐGERÐAÁÆTLUN OG MARKMIÐASETNING

Tímalengd: 45-60 mínútur

Rökstuðningur: Það er mikilvægt að leiðbeinendur geri sér grein fyrir vægi 
aðgerðaáætlunar og markmiðasetningar. Á sama tíma er mikilvægt hafa í huga tengslin á 
milli þessara aðgerða. 

 Námsmarkmið: Að námskeiði loknu ættu leiðbeinendur að: 

- Skilja hvað aðgerðaáætlun er og mikilvægi hennar

- Skilja hvað markmiðasetning er ásamt mikilvægi hennar í leit að árangri 

- Getað sameinað þessi tvö atriði og þannig tekið stefnu í átt að árangri 

Undirbúningur: 

- Tölva og skjávarpi 

- Glærukynning 

- Stuðningsefni fyrir þátttakendur með spurningum og verkefnum 

Verklag: 

- Settu fram fræðilegan grunn fyrir efninu og bentu á mikilvægi hvers hæfniþáttar 

- Finndu hagnýt dæmi um hvern hæfniþátt 

- Fáðu þátttakendur til þess að taka þátt í umræðum og reyndu að skýra óljósa þætti 

- Fáðu þátttakendur til að tala saman um efnið, t.d. með verkefnavinnu eða hópavinnu 

Skipulag:

- Útskýrðu hvert er markmið hvers verkhlutar á námskeiðinu 

- Fjallaðu um hvorn hæfniþátt fyrir sig og greindu þá sérstaklega 

- Sýndu fram á tengsl milli hæfniþáttanna og útskýrðu hvernig hægt er að hafa gagn af  
 þeim 

Aðgerðaáætlun: Útskýrðu hvað aðgerðaáætlunin og markmiðasetningin felur í sér. 
Kynntu SMART leiðarvísi að setningu markmiða. 

S - Skýr/sértæk - Markmið þurfa að vera skýr og greinileg

M - Mælanleg - Markmið verða að vera mælanleg t.d. í tíma , gæðum, fjölda eða magni 

A - Aðlaðandi - Nauðsynlegt að þú hafir áhuga á að ná þessum markmiðum 

R - Raunhæf - Markmið verða að vera raunhæf og framkvæmanleg

T - Tímasett - Tímamörkin eru skuldbinding og hvetja okkur til að ná markmiðunum 
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Spyrðu eftirfarandi spurninga um aðgerðaáætlun út frá SMART leiðarvísinum:

- Hvað þarft þú að gera?

- Hversu mikið og hve oft? 

- Hversu mikilvægt er það fyrir þig?

- Hvenær munt þú gera það?

- Ef þú ættir að klára verkefnið í næstu viku, hversu líklegt er þá að aðgerðaáætlunin 
verði tilbúin á þeim tíma? 

Mikilvægi markmiða við gerð aðgerðaáætlunar: 

Þegar markmið eru skilgreind og aðgerðaáætlun er sett saman þá eru tvö atriði sem 
mikilvægt er að hafa í huga er varðar raunhæfi. 

Spyrðu eftirfarandi spurninga til að komast að mikilvægi: 

„Hversu mikilvægt er fyrir þig að ná þessu tiltekna markmiði / klára aðgerðaáætlunina?“ 

„Á bilinu 1-10, hversu mikilvægt er það. Núll hefur minnst vægi en tíu mest.“

Spyrðu eftirfarandi spurninga um sjálfstraust:

„Hversu líklegt er að þú klárir þessa aðgerðaáætlun?“ 

„Á bilinu 1-10, hversu mikilvægt er það. Núll hefur minnst vægi en tíu mest.“

Útskýrðu fyrir þátttakendum: 

Hvernig geta þeir aukið sjálfstraust sitt?

Hvað kemur í veg fyrir að þeir hafi meiri trú á sér og verkefninu?

Hvað þarf til að þeir hækki sjálfstraust sig um eitt til tvö vægisbil?

Markmiðasetning 

Útskýrðu hvað markmiðasetning er og ítrekaðu mikilvægi þess að styðja við fólk sem 
setur sér langtíma markmið og gerir aðgerðaáætlanir. 

  Markmiðasetning hjálpar fólki að: 

  Gera sér grein fyrir því hvað það vill

  Gera áætlun um hvernig það kemst þangað sem það vill

  Taka af skarið 

  Halda áfram þangað til markmiðinu er náð eða þangað til að nýtt og betra markmið  
 hefur verið sett 
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Skilgreindu mikilvægi markmiða: 

  Markmið er eitthvað sem einstaklingurinn vill virkilega afreka 

  Einstaklingar eru ólíklegir til þess að reyna að ná markmiðum sem skipta þá litlu máli 

  Sameiginlega mótuð markmið tryggja að þau séu viðeigandi og þýðingarmikil fyrir  
 einstaklinginn 

Setning markmiða og að ná þeim:

1. Settu þér raunhæft markmið markmiðið ætti að tengjast jákvæðri breytingu og ætti að 
vera raunhæft, vera eitthvað vit í því fyrir viðkomandi einstakling 

2. Skiptu markmiðinu niður í smærri einingar sem eru viðráðanlegri en heildar markmiðið 
þetta er aðgerðaáætlunin 

3. Framfylgdu aðgerðaáætluninni taktu eitt skref í einu og lærðu af mistökunum 

Hvettu til umræðna með því að spyrja þátttakendur eftirfarandi spurninga: 

- Hvað langar þig til þess að gera sem þú hefur ekki séð þér fært að gera undanfarið? 

- Hvað hefur þig alltaf langað til þess að gera en aldrei fundið rétta tímann til þess? 

- Ef þú gætir breytt einu í þínu lífi, hvað væri það?

Umræður gætu innifalið: 

- Mannleg samskipti / fjölskyldu mál 

- Heilsa, skemmtun, líkamsrækt 

- Fjármál 

- Áhugamál 

- Atvinna og frami 

 Það er mikilvægt að skrifa markmiðin niður og nota þá meðfylgjandi markmiðar og 
aðgerðaáætlunar blað. 

Umræður: Aðstoðaðu þátttakendur við að fylla út meðfylgjandi markmiða og 
aðgerðaáætlunar blað
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MARKMIÐ

Notið plássið hér fyrir neðan til að skilgreina markmiðið ykkar 

ÁÆTLUN

Notið plássið hér fyrir neðan til að skilgreina áætlunina ykkar 

AÐGERÐIR

Notið plássið hér fyrir neðan til þess að skilgreina hvaða skref þarf 
að taka til þess á ná markmiðunum ykkar 

1.

2.

3.

4. 

5.

Heimild: Skrifað af Dr. Ioannis Salamouris, Dr. Maria Goussia og Vasilis Rizo

Markmiða og aðgerðaáætlunar blað 
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Stuðningsefni 3.2.1. Reynsla af markmiðasetningu 
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3.3 TILFINNINGAGREIND: AÐ VEITA OG ÞIGGJA UMSAGNIR 

Tímalengd:  60 - 70 mínútur 

Rökstuðningur:

Leiðbeinendur verða að leiða hugann að því hvernig umsagnir þeirra til 
skjólstæðinga og þátttakanda er framsett. Á sama tíma verður einnig að læra að 
hlusta á umsagnir frá öðrum. 

Í þessum kafla er lögð áhersla á mikilvægi endurgjafar og veita hæfni til að gefa 
endurgjöf. Leiðbeinendur bera ábyrgð á að hjálpa þátttakendum að læra þá hæfni og 
þekkingu sem þarf til þess að auka við frama sinn á fjölbreyttum sviðum. Árangursrík 
endurgjöf hjálpar leiðbeinandanum að meta og viðurkenna styrkleika þátttakandans. 
Á sama tíma hvetur það þátttakandann til að vinna í veikleikum sínum. Á heildina séð 
vill þátttakandinn að endurgjöfin verði til þess að hann þróist áfram í leik og starfi. 

Námsmarkmið:

Að námskeiði loknu ættu leiðbeinendur að:

  Hafa dýpri skilning á mikilvægi uppbyggilegrar gagnrýni 

  Hafa leiðbeiningar um hvernig á að veita og taka á móti uppbyggilegri gagnrýni 

  Hafa fengið þjálfun í að veita og taka á móti uppbyggilegri gagnrýni og geta   
 notað það sem mikilvæga tæki til að ná árangri í samskiptum

     

Undirbúningur: 

- Tölva og skjávarpi 

- Undirbúðu glærukynningu með skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar að   
  leggja fyrir nemendur þína

- Hafðu blöð og skriffæri við höndina svo þátttakendur getir skrifað niður    
 athugasemdir og spurningar á meðan á námskeiðinu stendur

- Hafðu stuðningsefni útprentað og tilbúið til dreifingar áður en námskeið hefst 

- Hafðu töflu við höndina til að taka saman punkta í lok umræðna 

- Skiptu þátttakendum niður í þrjá hópa 

     

Verklag:

1. Kynning á markmiði námskeiðsins (5 mín.)

2. Upphafs æfing (10 mín)

3. Umræður um æfinguna (5 mín)

4. Kynntu leiðbeiningar og reglur um hvernig á að rýna til gagns og veita endurgjöf,  
ásamt stuttri æfingu (20 mín)

5. Æfing - hlutverkaleikur (15 mín)
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6. Almennar umræður um æfinguna (5 mín)

7. Lokaumræður (5 mín)

1) Kynning á markmiði námskeiðsins

Í upphafi skaltu kynna stuttlega markmið efnisins. Í kjölfarið ef gott að ræða um 
gagnrýni og muninn á uppbyggilegri gagnrýni og annarri gagnrýni og mikilvægi 
þess að vanda til verka. 

Árangursrík endurgjöf og uppbyggileg gagnrýni er lykilatriði í þjálfun og fræðslu. 
Hvernig gagnrýnin er sett fram getur haft úrslitaáhrif á leiðbeinendasambandið, og 
sambönd yfir höfuð. 

Mikilvægt er að leiðbeinendur gefi nemendum sínum heiðarlega, gagnrýna, reglulega 
og styðjandi endurgjöf. Slík endurgjöf ætti ávallt að miðast við velferð þátttakandans 
og gera þeim kleift að þróa sjálfa sig í leik og starfi á árangursríkan hátt, þannig að 
þeir læri og vaxi og geti tekist á við nýjar og meira krefjandi aðstæður. 

Leiðbeinandi gæti virkað sem gagnrýninn vinur með því að veita uppbyggilega 
gagnrýni. Þannig geta þeir hvatt þátttakendur til þess að koma áætlunum sínum í 
framkvæmd eða takast á við krefjandi verkefni. 

Uppbyggileg gagnrýni sem sett er fram á jákvæðan hátt er yfirleitt alltaf vel þegin, 
svo framarlega sem hún er nákvæm og afmörkuð og kemur með ábendingar um 
hvernig gera má betur.

Gagnrýni getur verið vandasöm bæði fyrir þann sem veitir gagnrýnina og þann sem 
tekur á móti henni. Ef hún er sett fram á rangan hátt, t.d. á ónærgætinn hátt, getur 
hún valdið miklum skaða. 

Hins vegar getur uppbyggileg gagnrýni sem sett er fram af heilindum verið 
stórkostleg gjöf. Þess konar gagnrýni getur hvatt einstaklinginn áfram til að gera enn 
betur og ná árangri sem hann bjóst jafnvel aldrei við að ná. 

2) Opnunar æfing „Finndu lykilinn“ 

• Biddu um fjóra sjálfboðaliða úr hópnum. Skrifaðu nafnið þeirra upp á töflu og 
segðu þeim svo að þeir þurfi að yfirgefa herbergið en verða svo kallaðir inn aftur, 
einn í einu, og beðnir um að „Finna lykilinn“.  

• Útskýrðu fyrirkomulag æfingarinnar fyrir restina af þátttakendum og hlutverki 
hvers og eins þeirra:

Hljóðlaus viðbrögð:  Þegar sjálfboðaliði nr. 1 kemur inn í herbergið þá eiga allir í 
herberginu að vera fullkomlega hljóðir og hreyfingarlausir. 

Neikvæð viðbrögð: Þegar sjálfboðaliði nr. 2 kemur inn í herbergið þá eiga allir 
að vera mjög neikvæðir og gefa neikvæð viðbrögð, sama hvort sjálfboðaliðinn 
er nálægt eða langt frá lyklinum. Útskýrðu fyrir hópnum að hér er átt við 
neikvæða gagnrýni líka því sem gefin væri á vinnustað eða í skóla þegar einhver 
er óánægður með störf þeirra. Hópurinn má ekki gefa nein svör við spurningum 
um hvar lykilinn er að finna eða veita nokkra aðstoð þegar kemur að því að finna 
lykilinn.

Jákvæð en almenn viðbrögð: Þegar sjálfboðaliði nr. 3 kemur inn í herbergið þá 
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ætti hópurinn að vera mjög jákvæður en gefa samt ekkert upp um staðsetningu 
lykilsins (hvatning s.s. „þú stendur þig vel“ „vel gert“ „koma svo“). Þá skiptir engu 
máli hversu nálægt lyklinum sjálfboðaliðinn er í rauninni. Hópurinn má ekki gefa 
nein svör við spurningum um hvar lykilinn er að finna eða veita nokkra aðstoð 
þegar kemur að því að finna lykilinn.

Sértæk viðbrögð: Þegar sjálfboðaliði nr. 4 kemur inn í herbergið ætti hópurinn að 
gefa honum vísbendingar um hvar lykilinn er að finna án þess þó að segja beinum 
orðum hvar lykill er staðsettur. Þau ættu einnig að svara já/nei spurningum. 

• Athugið að sumir einstaklingar taka neikvæðri gagnrýni mjög illa og persónulega, 
jafnvel þó um leik sé að ræða. 

• Í lok æfingarinnar fá sjálfboðaliðarnir að vita hvaða leiðbeiningar hópurinn fékk 
hverju sinni. 

  Hljóðlaus viðbrögð:Lykillinn er falinn á fremur auðveldum stað. Gefðu    
 sjálfboðaliðanum 2 mínútur til þess að leita að lyklinum. 

  Neikvæð viðbrögð: Feldu lykilinn á aðeins erfiðari stað. Gefðu sjálfboðaliðanum 2  
 mínútur til þess að leita að lyklinum.

  Jákvæð en almenn viðbrögð: Feldu lykilinn á aðeins erfiðari stað. Gefðu    
 sjálfboðaliðanum 2 mínútur til þess að leita að lyklinum.

  Sértæk viðbrögð: Feldu lykilinn á aðeins erfiðari stað. Gefðu sjálfboðaliðanum 2  
 mínútur til þess að leita að lyklinum.

3) Umræður um æfinguna

Spurðu sjálfboðaliðana, einn í einu og í þeirri röð sem þeir komu inn í herbergið, 
eftirfarinna spurninga: 

• Hvernig leið þér á meðan þú leitaðir að lyklinum? 

• Hvað fannst þér um viðbrögð hópsins við leit þinni?

• Hvernig höfðu viðbrögð hópsins áhrif á frammistöðu þína? 

• Hvernig leið þér gagnvart öðru fólki inni í herberginu miðað við viðbrögðin þeirra 
við leit þinni? 

• Ef þú fengið svona viðbrögð á hverjum degi, hvernig heldurðu að það hefði áhrif 
á frammistöðu þína, bæði gagnvart sjálfum þér og vinnufélögum? 

Samræmdu niðurstöður umræðnanna: 

• Mismunandi gagnrýni / viðbrögð geta hindrað framgang eða styrkt viðkomandi 
einstakling í vinnu sinni. 

• Sértæk viðbrögð sem sett eru fram af heilindum eru líkleg til þess að skila mjög 
góðum árangri hvað varðar örvun einstaklingsins. 

• Hvað varðar hlutverk leiðbeinandans þá skiptir gagnrýni höfuð máli, en er á sama 
tíma eitt erfiðasta viðfangsefni leiðbeinandans. Þetta eru upplýsingar sem munu 
að öllum líkindum hafa áhrif á áframhaldandi vinnu þátttakandans. Upplýsingarnar 
geta verið valdeflandi þar sem þær geta leitt til betri frammistöðu einstaklingsins. 

• Árangursrík gagnrýni getur bætt samband leiðbeinanda og þátttakanda, þroska 
og frammistöðu, og hjálpar honum þannig að halda sér við efnið.
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4) Framsetning og meginreglur um að veita og taka á móti gagnrýni – stutt æfing 

- Beindu athygli þátttakenda að eftirfarandi: 

• Munur á uppbyggilegri gagnrýni/ hrósi og neikvæðri gagnrýni (sjá stuðningsefni 
3.3.1.)

• Meginreglur fyrir þá sem veita og taka á móti uppbyggilegri gagnrýni (sjá 
stuðningsefni 3.3.2.)

- Bjóddu þátttakendum að spyrja spurninga ef eitthvað er óskírt 

- Kynntu ÁHÁ módelið (Ástand – Hegðun – Áhrif) en það miðar að því að veita 
uppbyggilega gagnrýni (sjá stuðningsefni 3.3.3.) 

- Bjóddu þátttakendum að horfa á eftirfarandi myndband sem sýnir dæmi um 
gagnrýni:   https://www.youtube.com/watch?v=5cb8BeNuRCU 

Skiptu þátttakendum niður í 3ja manna hópa og biddu þau um að: 

• Finnið aukareglur fyrir bæði viðtakanda og þann sem veitir gagnrýnina 

• Greinið aðaláherslur ÁHÁ módelsins 

• Ákveðið hvort viðbrögðin sem veitt voru fram, hafi verið árangursrík eða ekki 

Eftir 5 mínútna umræður í litlu hópunum skaltu opna umræðurnar og leyfa öllum að 
ræða saman um það sem þeim fannst. Safnið upplýsingunum saman og skrifið upp á 
töflu 
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5) Æfing - hlutverkaleikur (15 mín)

- Skiptu þátttakendum í 3ja manna hópa 

- Innan hvers hóps hafa þátttakendur þrennskonar hlutverk: 

• sá sem veitir gagnrýnina

• sá sem tekur á móti henni

• sá sem fylgist með. 

- Leiðbeiningar um hlutverkin:

• Sá sem veitir gagnrýnina þarf að finna raunverulegt dæmi sem hann vill gefa 
uppbyggilega gagnrýni og deila því með litla hópnum sínum. Þetta gæti verið 
einhver sem hann vinnur með eða stundar nám með en mestu skiptir að ÁHÁ 
módelinu sé beitt. Viðkomandi æfir sig svo og veitir einhverjum í litla hópnum 
uppbyggilega gagnrýni út frá raundæminu sem hann valdi sér. 

• Það er gott að vera tilbúinn með þrenn dæmi af mismunandi aðstæðum sem 
gætu veitt viðkomandi innblástur ef hann á erfitt með að koma sér af stað. 

• Sá sem tekur á móti gagnrýninni skal koma sér í hlutverk sitt út frá raundæminu 
sem rætt var um hér að ofan (mikilvægt er að hann reyni að hegða sér eins 
raunverulega og hægt er) 

• Bæði sá sem veitir gagnrýnina og tekur á móti henni skulu hafa meginreglurnar 
um gagnrýni í huga 

• Áhorfandinn í hópnum á að fylgjast með án þess að leggja orð í belg og taka 
niður punkta um það sem gott er og það sem gera mætti betur. 

• Eftir 5 mínútur skulu hópameðlimir skipta um hlutverk

-  Samantekt:

Þegar allir hafa haft tækifæri á að leika öll hlutverkin ættu allir þátttakendur að ræða 
saman um það sem þeir lærðu við framkvæmd æfingarinnar. 

Gott væri að spyrja eftirfarandi spurninga: 

1. Hvað var gagnlegt við ÁHÁ módelið? Hvað reyndi á við að veita uppbyggilega 
gagnrýni?

2. Að hvaða leiti reyndist gott og auðvelt að fylgja meginreglunum og hvað var 
áskorun í tenglum við þær?

3. Í hvaða aðstæðum gæti uppbyggileg gagnrýni sem þessi, komið sér vel? 

4. Hvaða nýju meginreglum mætti bæta við?

5. Hvernig má læra af þessum tilbúnu aðstæðum og hvernig má yfirfæra það út í 
raunveruleikann? 

Lokaumræður: Þátttakendur deila upplifun sinni af þessari æfingu og draga fram það 
sem þeir lærðu af henni. 

Höfundar: Zsófia Pál og Andrea Hitter-Kovács.
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NEIKVÆÐ UPPBYGGILEG 
GAGNRÝNI

„Ég hef tekið eftir nokkrum 
breytingum á vinnuvenjum þínum 
og árangri undanfarna viku eða svo. 
Venjulega ertu svo afkastamikil(l) 
og árangursdrifin(n) svo ég vildi 
athuga hvort það sé eitthvað sem þú 
átt í vandræðum með sem ég gæti 
mögulega aðstoðað þig með?“ 

LOF

Þú stóðst þig vel! Flott hjá þér! 

NIÐURRIF

Það hefur ekki verið mikið gagn af þér 
undanfarið. Ég vona að þetta sé ekki 
það sem koma skal frá þér. 

JÁKVÆÐ UPPBYGGILEG 
GAGNRÝNI

„Ég tók eftir því að þú kláraðir 
verkefnið þitt viku á undan áætlun 
og ég er virkilega ánægð(ur) með 
frammistöðuna þína. Nú höfum 
við tíma fyrir loka yfirferð og 
endurbætur. Hvernig tókst þér að 
gera það? Ég skora á þig að gera 
þetta líka í næsta verkefni.“

Stuðningsefni 3.3.1.: Uppbyggileg gagnrýni eða lof og niðurrif

Leiðbeinendur geta gefið tvennskonar endurgjöf. Annarsvegar uppbyggilega 
gagnrýni og hins vegar lof og niðurrif. Uppbyggileg gagnrýni er alla jafna mun 
líklegri til árangurs en hinar leiðirnar. Með uppbyggilegri gagnrýni fær þátttakandinn 
mikilvægar upplýsingar um sjálfan sig og ef rétt er farið að þá byggir hún 
upp sjálfstraust. Betur má sjá muninn á þessum tveimur tegundum viðbragða 
leiðbeinandans á dæmunum hér að neðan.  

Uppbyggileg gagnrýni miðar að því að veita upplýsingar, er málefnaleg og byggir á 
athugunum. Það geta verið tvö afbrigði af uppbyggilegri gagnrýni: 

• Jákvæð uppbyggileg gagnrýni leggur áherslu á það sem vel hefur verið gert. 

• Neikvæð uppbyggileg gagnrýni veitir upplýsingar um það sem betur má fara. 

Lof og niðurrif eru persónulegir dómar um frammistöðu eða niðurstöðu. Þar sem 
lofið er jákvætt en niðurrifið neikvætt. Upplýsingarnar eru oft á tíðum almennar og 
ónákvæmar. Þær beinast oft að einstaklingnum sjálfum frekar en verkefninu og 
byggja á fyrirfram ákveðnum skoðunum eða tilfinningum þess sem veitir gagnrýnina. 

Eftirfarandi dæmi gefa betri sýn á muninum: 

Uppbyggilega gagnrýnin er hlutlægari, sértækari og dæmir ekki einstaklinginn líkt og 
lofið og niðurrifið. Uppbyggilega gagnrýnin byggði á athugunum á ákveðnum hlutum 
þar sem ekkert var rétt eða rangt. Endurgjöf sem þessi hvetur til umræðna þar sem 
leiðbeinandinn getur lært meira um stöðuna og komið á jákvæðum aðgerðum til að 
draga úr áhyggjum. 
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Stuðningsefni 3.3.2.: Tékklisti fyrir uppbyggilega gagnrýni

 Það er gagnlegt að fylgja ákveðnum meginreglum ef draga á úr líkum á misskilningi 
og á sama tíma gera gagnrýnina gagnlega og ásættanlega. Ef þú vilt stuðla að 
víðsýni meðal þátttakenda meðan á þjálfun stendur er gagnlegt að kynna þeim 
neðan greindar meginreglur og ræða málin þangað til allir eru sammála um að reyna 
að fylgja þeim.

• Hafðu hagsmuni þátttakandans ávallt í huga

• Byrjaðu ávallt á jákvæðri uppbyggilegri gagnrýni 

• Vertu hreinskilinn 

- Heiðarleg samtöl styrkja sambandið. Fólk hefur alla jafna þörf fyrir viðurkenningu 
og kann að meta þegar talað er við það heiðarlega og frá hjartanu, jafnvel þó 
óþægileg mál séu til umræðu að þeirra mati. Yfirleitt skynja einstaklingar muninn á 
því þegar komið er heiðalega fram við það eða ekki.

• Vertu eins nákvæmur í gagnrýni þinni og hægt er

- Forðastu alhæfingar, túlkanir og ályktanir eins og „Pétur er alltaf tilbúinn til að hjálpa 
öðrum!“ „Maður finnur vel að Davíð hefur gaman af því að vera í aðalhlutverki.“ „Ef þú 
stæðir betur með sjálfum þér þá myndum við ná betri árangri.“ 

- Tilgangurinn með gagnrýninni er að segja frá þínum athugunum og skoðunum um 
einhver tiltekin atriði. Þegar við alhæfum og túlkum þá förum við að draga ályktanir 
fyrir hönd einhvers annars. Það getur komið illa við þann sem verður fyrir þess konar 
gagnrýni. 

• Notaðu „Ég held / Mér finnst...“ fullyrðingar í staðinn fyrir „Þú varst... þú gerðir...“ 

- Segðu frá þínum upplifunum og athugunum, t.d. „Ég reiddist þegar þú gafst mér 
ekki tækifæri til að segja mína skoðun.“

• Gagnrýndu aðgerðirnar, ekki einstaklinginn 

• Vertu hreinskilinn og einlægur 

- Sýndu þakklæti fyrir vel unnin störf og umhyggju ef eitthvað hefur ekki gengið 
eins vel og vonast var til. Forðastu að leggja áherslu á þínar persónulegu skoðanir, 
reyndu að byggja frekar á staðreyndum. Þá er mikilvægt að virka ekki dæmandi í 
gagnrýninni. 

• Tímasetning gagnrýninnar 

- Það skiptir miklu máli að gagnrýnin sé veitt eins fljótt og kostur er. Þá er líklegt að 
viðburðurinn/ verkefnið sé bæðum aðilum í fersku minni. Þar með ættu umræður að 
skapast mun auðveldar en ella. 

- Hinsvegar ef gagnrýnin er neikvæð og leiðbeinandinn sér ekki fram á að geta 
veitt hana á afslappaðan og yfirvegaðan máta, þá er betra að stíga til hliðar og bíða 
þangað til leiðbeinandinn er orðinn yfirvegaður aftur.

• Legðu aðeins áherslu á tvö atriði í einu 

• Komdu með uppástungur um hvernig má breyta og bæta, komdu með hugmynd 
að úrlausnum 



26 KNOW HUBs

• Vertu hvetjandi – það líkar öllum vel að vera hrósað og fá viðurkenningu

• Passaðu að greina einnig frá því sem vel var gert og hrósa

• Þakkaðu fyrir vel unnin störf 

• Hvettu aðra til þess að ná markmiðum sínum 

• Veittu viðleitni og vöxt þátttakandans eftirtekt og viðurkenningu

• Mundu að gagnrýna í einrúmi!

Viðbótar reglur fyrir leiðbeinendur:

• Fylgstu með viðbrögðum þátttakandans við gagnrýninni og bregstu við þeim 
með viðeigandi hætti 

• Reyndu að komast hjá því að kenna þátttakandanum um allt saman. Reyndu að sjá 
heildar myndina 

• Viðurkenndu og dragðu saman heildarframlag þátttakandans 

• Það er mikilvægt að passa framsetninguna á gagnrýninni. Það er fín lína á milli 
þess að vera of vinalegur og að vera of formlegur 

• Sama má segja um línuna á milli þess að vera of jákvæður og þess að vera of 
neikvæður 

• Gott er að ræða við þátttakandann um stöðu mála og túlka hana sameiginlega 

• Viðbrögð þátttakandans eru mikilvæg upp á áframhaldandi vinnu 
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Stuðningsefni 3.3.3.: ÁHÁ módelið (Ástand – Hegðun – Áhrif) 

ÁHÁ byggir á einföldum grunni sem nota má til þess að gefa árangursríka gagnrýni: 

Ástand  | Hegðun | Áhrif

Módelið leggur áherslu á athugasemdirnar þínar sem byggja á einstökum atburðum/ 
verkefnum/ hegðun. Í framhaldi af því gefur módelið leiðbeiningar um hvaða áhrif gjörðir 
þínar hafa á aðra. 

Þegar þú byggir gagnrýni þína upp á þennan máta þá munu þátttakendur skilja 
nákvæmlega hvað þú ert að meina og af hverju þú segir það. Þegar þú ferð svo yfir 
gjörðirnar og sýnir hvaða áhrif þær hafa á aðra gefur þú viðkomandi tækifæri til þess að 
íhuga stöðu sína gagnvart öðrum og gefur honum tækifæri til þess að skoða hvort hann 
þurfi að breyta aðgerðum sínum og/eða framkomu. 

ÁHÁ módelið hjálpar þér líka að komast hjá því að draga ályktanir eða setja fram 
fullyrðingar sem gætu komið þátttakandanum í uppnám og í framhaldi skemmt samstarf 
ykkar. 

Hvernig notum við ÁHÁ? 

Ástand: Lýstu því hvar og hvenær hegðunin sem til umfjöllunar er átti sér stað. Því ítarlegri 
sem þú er því betra. T.d. „Í hópaumræðum dagsins í dag þar sem við ræddum verkefni 
dagsins...“ 

Hegðun: Hjálpaðu einstaklingnum að átta sig á nákvæmlega hvaða hegðun þú ert að vísa 
í. Ef upptökur eru til þá er vel hugsanlegt að notast við þær og útskýrðu hvað þú sást 
og heyrðir. T.d. „Þú náðir augnsambandi við viðkomandi, svaraðir spurningum skýrt og 
greinilega og hvattir hópameðlimi þína til að taka þátt í umræðunum...“

Áhrif: Hugsanir, tilfinningar og aðgerðir sem vöknuðu vegna þessarar tilteknu hegðunar. 
T.d. „Ég er mjög ánægð(ur) með hvernig þú hafði samskipti við hópinn í þessu tilfelli. 
Þakka þér fyrir að gera þetta svona vel.“ 

Dæmi um ÁHÁ: 

1) Pétur, í lok vinnufundarins í morgun (ástand) þá talaðir þú um næstu skref í verkefninu 
framundan (hegðun). Ég var mjög ánægð(ur) með útskýringarnar þínar (áhrif á mig) og 
þetta var góð leið til þess að enda fundinn (áhrif á aðra). 

a. Í stað þess að segja: „Pétur þú stóðst þig vel á fundinum í dag.“ 

2) Nanna, á netfundinum okkar í gær (ástand) þá tók ég eftir því að þú greipst fram í fyrir 
mér nokkrum sinnum (hegðun). Það truflaði mig þó nokkuð og olli mér ama (áhrif á mig). 

a. Í stað þess að segja: „Nanna, þú varst dónaleg í gær.“ 

Dæmi um viðbrögð / gagnrýni sem eru ekki gagnleg: 

- „Ég tók eftir því að þú varst vinaleg“ 

- Túlkun á aðstæðum – hvað er að vera „vinalegur“? Hvaða áhrif hafði hegðunin á þig? 

- „ Mér fannst þú vera ógnandi.“ 

- Túlkun á aðstæðum – hvað er að vera „ógnandi“? Hvaða áhrif hafði hegðunin á þig? 
Varstu hræddur, reiður, vonsvikinn o.s.frv.?
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3.4 SPURNINGAHÆFNI 

Tímalengd: 45-50 mínútur

Rökstuðningur: Leiðbeinendur þurfa að kunna listina að spyrja réttu spurninganna 
og hvenær rétt er að leggja þær fyrir. Þannig má hvetja þátttakendur til að hugsa og 
ræða um málefni og möguleika þeirra. 

Námsmarkmið: Að skilja hvernig beita má mismunandi spurningum í mismunandi 
aðstæðum og hvernig hlutverk þeirra breytist með mismunandi framsetningu. Læra 
kosti og galla mismunandi spurninga. 

Undirbúningur: 

  Tölva og skjávarpi 

  Undirbúðu glærusýningu með skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar að   
 leggja fyrir 

  Hafðu blöð og skriffæri við höndina svo þátttakendur getir skrifað niður    
 athugasemdir og spurningar á meðan á námskeiðinu stendur

Verklag: 

Útskýrðu markmið námskeiðsins. 

Taktu saman stutta umfjöllun um verkefnið: Að skilja hvernig beita má mismunandi 
spurningum í mismunandi aðstæðum og hvernig hlutverk þeirra breytist með 
mismunandi framsetningu. Læra kosti og galla mismunandi spurninga.

 Æfing:

Hvernig má kynnast einstaklingnum á fyrsta fundi? 

Leiðbeiningar: Æfðu þig í að spyrja opinna spurninga. 

Opnar spurningar krefjast virkrar hlustunar. 

Opnar spurningar byrja t.d. svona: 

Hvernig...

Hvað...

Hvers vegna...

Hvenær...

Hvar...

Hver...

Segðu mér...

Tími: 1-3mínútur 
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Finndu einstakling sem þú þekkir ekki innan hópsins og æfðu þig í að spyrja opinna 
spurninga. Skiptist á þegar tíminn er hálfnaður.

Tími: 15 mínútur 

Ræðið saman um hvernig gekk? 

Hvers konar spurningar höfðu áhrif á framhald umræðna? 

Tími: 5 mínútur 

Umræður:

Allur hópurinn ræðir saman um verkefnið. 

Hver var mín upplifun af verkefninu? 

Hvað lærðum við?

Kemur reynsla okkar heim og saman við fræðin sem kynnt voru í upphafi? 

Tími: 15 mínútur

Höfundar: L. Svensson og A. Gustafsson
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Stuðningsefni:

Mismunandi tegundir spurninga:

https://www.typetalk.com/blog/the-8-essential-questioning-techniques-you-need-to-
know/

Dæmi um opnar spurningar: 

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-open-ended-and-closed-ended-
questions.html

https://www.justsell.com/top-30-open-ended-questions/

https://learn.marsdd.com/article/open-ended-and-behaviour-based-interview-
questions-examples/

https://hr.ucf.edu/files/Examples-of-Open-Ended-Interview-Questions.pdf

Opnar og lokaðar spurningar: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJZH-raxGhg 

Að spyrja opinna og lokaðra spurninga: 

https://www.youtube.com/watch?v=61aFHm81pas 

Opnar og lokaðar spurningar – Leið að árangri: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBQCwz40DgQ 

Styrkur árangursríkra spurninga: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dO0dO__wmE 

Lokaðar eða opnar spurningar: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVCva-qVfwg

Samantekt og opnar spurningar: 

https://youtu.be/s1DZHImMXY0
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3.5 MYNDUN TENGSLANETS 

Tímalengd: 45 - 60 mínútur

     

Rökstuðningur: Efnið gefur fræðilegar og hagnýtar upplýsingar um hvernig best er 
að mynda tengslanet. Þetta kemur að góðum notum fyrir leiðbeinendur, bæði til að 
aðstoða nemandann við að mynda sitt eigið tengslanet og eins til að leiðbeinandinn 
sjálfur eigi auðveldara með að víkka sitt eigið tengslanet. 

     

Námsmarkmið: Að námskeiði loknu eiga leiðbeinendur að: 

  Hafa dýpri skilning á því hvað tengslanet er og hvernig má nota það í hlutverki   
 leiðbeinenda 

  Skilja mikilvægi síns eigin tengslanets og hvernig það getur komið að góðum   
 notum

  Læra að beita hagnýtum verkefnum til að þróa og víkka tengslanet nemandans

     

Undirbúningur: 

- Tölva og skjávarpi 

- Undirbúðu glærusýningu með skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar að   
 leggja fyrir 

- Hafðu blöð og skriffæri við höndina svo þátttakendur getir skrifað niður 
athugasemdir og spurningar á meðan á námskeiðinu stendur

- Prentaðu út Stuðningsefni 3.5.1. í stærð A3 

- Prentaðu út Stuðningsefni 3.5.2. í stærð A4 

- Prentaðu út Stuðningsefni 3.5.3. í stærð A4

- Hafðu töflu með til að taka saman punkta í lok umræðna 

- Skiptu þátttakendum niður í þrjá hópa 

     

Dagskrá:

- Kynning á námsefni (5 mínútur) 

- Æfing 1 – Söluræðan (5 mínútur) 

- Þátttakendur halda söluræðurnar sínar (3 mínútur) 

- Æfing 2 – Kortlagning tengslanets (5 mínútur) 

- Umræður um æfinguna (3 mínútur) 

- Æfing 3 – Raundæmi (15 mínútur)      

- Almennar umræður um raundæmið og hvernig nota má tengslanetið (10 mínútur)      

- Lokaumræður (5 mínútur)     
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Verklag:  

1) Kynning á námsefni 

Kynntu í stuttu máli umfjöllunarefni námskeiðsins og markmið. Kynntu einnig 
stuttlega hvað felst í myndun tengslanets og hvers vegna það er viðeigandi að fjalla 
um það efni. 

Mjög mismunandi er hversu mikilvægt fólk telur tengslanet sitt vera. Oft á tíðum ferð 
það eftir persónunni sjálfri en ekki síður starfinu sem hún gegnir. Engu að síður má 
segja að tengslanet sé mikilvægt öllum. 

Í grunninn má segja að tengslanet innihaldi fólk (eða stofnanir) og er byggt í kringum 
einhvers konar samband, þ.e. lím sem heldur hópi fólks saman. Hinsvegar er mjög 
mismunandi hversu margir tilheyra hverju tengslaneti. Stundum eru það aðeins örfáir 
einstaklingar. 

     

Myndun tengslanets getur gagnast manni á margan hátt. Með tengslamyndun 
getur þú: 

  Byggðu upp og viðhaltu samskiptum: Búðu til yfirlit yfir alla þá sem þú þekkir og 
hverjir gætu komið að gagni og aðstoðað þig þegar þú reynir að ná markmiðum 
þínum. Ef þörf er á þá er hægt að skipta þeim niður í hópa. Passaðu að viðhalda 
samskiptum við þessa einstaklinga. 

  Nýttu þér það tengslanet sem þú hefur nú þegar: Margir halda því fram að þeir 
hafi ekkert tengslanet, EN ALLIR hafa einhverskonar tengslanet. Farðu yfir það í 
huganum hverja þú þekkir og hverjum þú hefur kynnst í gegnum t.d. nám, vinnu, 
íþróttir, vinahópa, sjálfboðaliðastörf o.s.frv. 

  Finndu þér „æfingarfélaga“. Þeir geta hjálpað þér með því að gefa þér góð ráð og 
deilt reynslu sinni. 

  Reyndu að kynda upp í gömlum glæðum: Ef þú hefur efasemdir um tengslanet 
þitt þá gæti verið gott að kynna sér stöðu gamalla skólafélaga, vinnufélaga, 
nágranna o.s.frv. og athuga hvort einhver þeirra eigi heima í tengslaneti þínu og 
geti nýst þér. 

  Skapaðu þér betri atvinnutækifæri: Í gegnum tengslanetið þitt getur þú komist 
að því hvort einhver sem þú þekkir getir aðstoðað þig við að skapa þér betra 
atvinnutækifæri. Þú gætir e.t.v. nýtt tengslanetið þitt til þess að komast í bein 
samskipti við þann einstakling sem sér um ráðningar. 

  Hafðu „vörumerkið“ þitt ávallt bakvið eyrað: Vertu meðvitaður um markmið þín 
þegar þú ert í samskiptum við tengslanet þitt. Komdu kunnáttu þinni á framfæri 
svo þú öðlist trúverðugleika. Hafðu einnig í huga að útgeislun þín, aðgerðir og fas 
eru mjög mikilvæg við fyrstu kynni. 

     

Þegar þú skoðar tengslanetið þitt og hæfileika þína til að mynda tengsl þá getur 
gagnast að skoða hvers konar týpa þú ert. „Tengslanets-stiginn“ getur komið að 
góðum notum: 
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1. þrep – Handahófskenndi tengslamyndarinn 

Handahófskennd tengslamynd er algengasta tengslamyndunin. Hún er tilviljunum 
háð og einstaklingurinn hefur ekki eiginlegt markmið þegar hann kynnist nýju fólki 
og myndar tengsl. Tengslin geta myndast þegar þér er úthlutað sæti við hliðina á 
einhverjum sem þú þekkir ekki en þið farið að tala saman. En ef enginn talar við þig 
þá ferð þú ekki og talar við einhvern. 

     

2. þrep – Markmiðasetti tengslamyndarinn 

Sá sem tilheyrir þessu þrepi er ávallt með ákveðið markmið í huga. Honum hættir 
til þess að verða yfirborðskenndur því hann einblínir svo fast á markmið sín. 
Viðmælandinn finnur nær alltaf fyrir því þó svo að tengslamyndarinn telji sig vera 
lúmskan og geti leynt markmiðum sínum. 

Markmiðasetti tengslamyndarinn setur sér oft á tíðum markmið að tala við ákveðinn 
fjölda einstaklinga til þess að stækka tengslanet sitt. Stundum er þetta gert til þess 
að komast í gegnum ákveðnar hindranir eins og t.d. óttann við að vera hafnað. 

Þegar unnið er að því að bæta sig í myndun tengslanets þá er þetta stig 
óumflýjanlegt en á endanum kemst einstaklingurinn á ákjósanlega stað, þriðja þrepið. 

     

3. þrep – Meðvitaði tengslamyndarinn

Ólíkt áðurnefndum tengslamyndurum hefur meðvitaði tengslamyndarinn ekki ytri 
markmið heldur innri markmið um að efla og/eða hjálpa fólkinu í kring um sig. 
Markmið meðvitaða tengslamyndaranns er að skilja fólkið sem hann umgengst og 
finna leiðir til þess að efla og/eða aðstoða það eins og best hann getur. 

Reyndu ávallt að skapa sjálfum þér eins mikið gildi og þú getur með því að aðstoða 
aðra. Til þess að geta gert það þarftu að þekkja sjálfan þig mjög vel. Þú þarft einnig 
að vera mjög meðvitaður og til staðar í öllum samskiptum sem þú tekur þátt í. 

Þú þarft engu að síður að gera þér grein fyrir að fólkið sem þú aðstoðar er ekki 
endilega í þeirri aðstöðu að geta aðstoðað þig akkúrat á þessum tímapunkti. 

     

2) Æfing 1 – Söluræðan (5 mínútur)

Skiptu hópnum niður í 3ja manna hópa. Réttu þeim útprentuðu leiðbeiningarnar fyrir 
æfinguna og biddu þau um að svara spurningunum. Þátttakendurnir hafa 5 mínútur 
til þess að undirbúa einnar mínútu söluræðu um sjálfan sig. 

Þau ættu að einblína á styrkleika sína og árangur. Einnig ættu þau að segja frá 
því hvers vegna hinir í hópnum hagnast af því að vinna með þeim. Þau geta lagt 
áherslu á hæfileika sína og persónuleika, einnig geta þau hugsað kynninguna út frá 
vinnustaðnum sínum og talið fram kosti þess fyrirtækis. Mörgum reynist erfitt að tala 
um sjálfan sig með þessum hætti í fyrsta skipti. 

Leiðbeinandinn getur tekið þátt í þessari æfingu með nemandanum. Það getur verið 
erfitt að selja sjálfan sig og þess vegna er þetta góð æfing í að telja fram kosti sína. 
Þetta getur til dæmis komið að góðum notum í atvinnuviðtölum, starfsnámsviðtölum 
og þegar tengslanetið er víkkað. 

Hugsanlega vill leiðbeinandinn eyða góðum tíma með nemandanum í þessum lið. 
Það getur líka verið gott að endurtaka þessa æfingu nokkrum sinnum með góðu 
millibili til að nemandinn geti þróað söluræðuna sína og sjálfsöryggi. 
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3) Þátttakendur halda söluræðuna sína fyrir aðra í hópnum (3mínútur) 

Nú er söluræðan haldin fyrir hina í 3ja manna hópnum. Hlustendurnir mega taka niður 
punkta en ekki tjá sig á nokkurn hátt. Eftir 1 mínútu tekur næsti hópameðlimur við 
með sína söluræðu. 

     

4) Æfing 2 – Kortlagning tengslanets (5 mínútur) 

Réttu öllum þátttakendum útprentað blað um æfinguna. Kynntu fyrir þeim í 
stuttu málið hvað á að gera. Þeir eiga að kortleggja tengslanet sitt út frá því sem 
stendur á blaðinu. Blaðið býður upp á mismunandi möguleika á tengslaneti. Biddu 
þátttakendur að fylla út eins mörg nöfn og þeir geta á 5 mínútum. Ef tími gefst má 
tilgreina styrkleika þeirra sem nefndir eru eða fyrir hvað þeir standa. 

Hugsanlega vill leiðbeinandinn eyða góðum tíma með nemandanum sínum í þessum 
lið ásamt því að endurtaka æfinguna og sjá hvernig tengslanet nemandans þróast. 

     

5) Umræður um æfinguna (3 mínútur) 

Biddu hópameðlimi um að sýna hvor öðrum tengslanetið sitt og ræða um hvernig 
æfingin gekk. 

Eftirfarandi spurningar gætu komið umræðum af stað: 

- Var erfitt að kortleggja tengslanetið þitt? 

- Á hvaða hæfileikum og/eða persónutöfrum byggir þú tengslanetið þitt á? 

- Er fólk á listanum þínum sem gæti skipt máli fyrir þig sem leiðbeinandi?      

- Vantar þig einhverja fleti í tengslanet þitt?

Hópurinn getur einnig aðstoðað hvorn annan með tengslanetið

Þátttakendurnir mega endilega uppfæra kortið sitt í umræðunum 

     

6) Æfing 3 – Raundæmi (15 mínútur) 

Í þessari æfingu fá þátttakendur stutta lýsingu á einstaklingi sem á við einhverskonar 
vandamál að stríða. Þeir þurfa að hjálpa viðkomandi að finna lausn á vandanum 
með því að nota hæfileika sína sem tilgreindir voru í æfingu 1 ásamt því að nota 
tengslanetið sem kortlagt var í æfingu 2. 

Biddu þátttakendur að skrifa niður hugmyndir sínar. Þeir geta einnig bætt við svör 
sína frá æfingu 1 og 2 ef þeir fá nýjar hugmyndir. 

     

7) Almennar umræður um raundæmið og hvernig nota má tengslanetið (10 mínútur) 

Biddu þátttakendur um að ræða saman um hvernig hæfni til að mynda tengslanet 
getur gagnast þátttakendum. Skrifaðu punktana niður á töflu. Ef ekki gefst tími til að 
vinna þennan lið getur þú tekið niður punkta sem þú heyrir í umræðum hópanna á 
meðan þeir vinna verkefninu. 
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8) Lokaumræður (5 mínútur)

Láttu leiðbeinendurna tjá sig um fundinn og það sem þeir hafa lært. Þetta er einnig 
hægt að nota til að meta námskeiðið.

     

Höfundar: Niels Ole Ankerstjerne og Maren M. Pilegård Andersen.

Námskeiðið byggir á eftirfarandi efni: 

http://www.netvaerksportalen.dk/artikler/netvaerker-saadan-bliver-du-bedre-til-
networking

https://kognitioner.dk/wp-content/uploads/2014/07/kap12sft-Fohlmann.pdf

https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764

https://www.ca.dk/artikel/hvorfor-netvaerk-derfor

“Dan netværk - hvorfor og hvordan”, eftir dr.merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen 
Business School (Socialpædagogernes Landsforbund 2006).
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Stuðningsefni 3.5.1.: Hugarkort af tengslaneti þínu.

Tengslanetið mitt

ÉG

Vinna Vinir

Fjölskylda Samfélagsmiðlar

Mögulegir  
tengiliðir 

Listaðu upp öll tengsl þín sem eiga við hvern flokk.
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Stuðningsefni 3.5.2.: Lyftukynning  

1 mínútu lyftukynning: 

• Persónulegar upplýsingar

• Menntun

• Starfsreynsla

• Lífsreynsla

• Hæfniþættir 

Stuðningsefni 3.5.3.: reynslusögur fyrir leiðbeinendur 1 - 3

Reynslusaga 1

- Þú ert að leiðbeina ungri einstæðri móður sem þurfti að gefa upp vonir sínar um 
að mennta sig til hjúkrunarfræði eftir að hún átti barnið sitt. Námskeiðin eru kennd í 
35mín fjarlægð frá heimili hennar en hún á erfitt með að finna orku og fjármagn til að 
fara aftur í nám. Það er góð daggæsla fyrir börn við heimili hennar og hún á góða að, 
sem geta þó ekki aðstoðað á hverjum degi. 

- Hvaða ráðleggingar myndir þú gefa henni?

- Hvernig getur þú virkjað eigið tengslanet til að aðstoða hana?

- Hvernig getur þú aðstoðað hana við að virkja eigið tengslanet? 

Reynslusaga 2

- Þú ert að leiðbeina ungum manni sem hefur lokið grunnskólanámi en hefur ekki 
fengið frekari menntun. Hann hefur áhuga á iðnfræði en sjálfstraust hans á eigin 
getu til náms eru takmarkað. Lífsstíll hans er mikið fyrir framan tölvur, oft alla nóttina. 
Hann á í vandræðum með að breyta þessu hegðunarmynstri. Hann hefur aðgang að 
góðum skólum í sínum bæ. 

- Hvaða ráðleggingar myndir þú gefa honum? 

- Hvernig getur þú virkjað eigið tengslanet til að aðstoða hann?

- Hvernig getur þú aðstoðað hann við að virkja eigið tengslanet? 

Reynslusaga 3

- Þú ert að leiðbeina konu á fertugsaldri. Hún hefur notið velsældar í starfi sínu sem 
heilbrigðisstarfsmaður á miðstöð fyrir unga þjónustuþega með sálræna kvilla. Vegna 
fjölda uppákoma í fyrra starfi hennar hefur hún verið greind með áfallastreituröskun 
og kvíða. Hún er nú tilbúin í að hefja nýjan starfsferil en finnur enn fyrir áhrifum 
greininga sinna. Hún hefur áhuga á íþróttum og hreysti en veit ekki hvernig hún getur 
nýtt sér það í starfi. 

- Hvaða ráðleggingar myndir þú gefa henni?

- Hvernig getur þú virkjað eigið tengslanet til að aðstoða hana?

- Hvernig getur þú aðstoðað hana við að virkja eigið tengslanet? 
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3.6 MARKAÐS- OG MARGMIÐLUNARHÆFNI 

Tímalengd: 50 mínútur

Rökstuðningur:  Hæfni sem þarf til að koma á framfæri þjónustu setursins, 
fjölbreyttum viðburðum, fundum og rannsóknum og til að efla þátttöku og þekkingu 
samfélagsins.

Námsmarkmið: við þjálfunina mun þátttakandi: 

  Ræða mikilvægi skilvirkrar kynningar á viðburðum og athöfnum setursins.

  Bera kennsl á mismunandi árangursríkar leiðir til að kynna viðburði og athafnir   
 setursins. 

  Fylgjast með mismunandi leiðum til að ná til mismunandi hópa samfélagsins. 

  Ræða hvernig þessi hæfni getur styrkt setrið sem miðpunkt. 

Undirbúningur: 

• Hafa tilbúna tölvu og skjávarpa.

• Hafa tilbúna glærukynningu til að kynna námsefnið auk mögulegra skilgreininga 
og spurninga til að varpa fram 

• Hafa tilbúnar blaðaarkir fyrir alla þátttakendur 
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Verklag:  

1. Leiðbeinandi útskýrir markmið og uppbyggingu námsefnisins. Leiðbeinandi ætti að 
hvetja alla þátttakendur til að punkta hjá sér efnistökin.  
10 mínútur

2. Leiðbeinandi setur fram eftirfarandi spurningar og biður þátttakendur að hugsa 
um þær um stund: 

• Hver væri besta eða árangursríkasta leiðin til að ná til þín eða vekja athygli þína á 
ákveðnum atburði?

• Hvaða leiðir hefur þú reynt að ná til annarra?

• Hvaða mismunandi leiðir til kynningar koma upp í hugann?

 Eftir 5 mínútna umhugsun skulu sessunautar ræða saman sín svör.  
10 mínútur 

3. Leiðbeinandi raðar þátttakendum í 3-4 manna hópa. Hver hópur ræðir sömu 
spurningarnar frekar. Allir þátttakendur deila sínum hugsunum og hvað þau lærðu í 
samtali við sessunaut sinn.  Hver hópur skal tilnefna einn til að skrifa glósur.  
15 mínútur

4. Í lokinn skal hver hópur kynna sínar niðurstöður fyrir öllum hópunum.  
10 mínútur

Umræður:

Allir þátttakendur ræða saman um niðurstöður kynninganna og námsefnið í heild 
sinni.  
5 mínútur
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3.7 SAMFÉLAGSSTUÐNINGUR 

Tímalengd: 15-30 mínútur

Rökstuðningur:

Samfélagsstuðningur stuðlar að árangursríku sambandi og byggir upp traust til 
samstarfsins milli leiðbeinanda og þátttakenda. Samfélagsstuðningur felur einnig í 
sér hæfnina til að sýna tilfinningagreind við samstarfið, leiðbeinandinn þarf að búa 
yfir hæfni til að sýna samkennd og þróa með sér skilning á þátttakandanum gegnum 
samskipti þeirra og félagslegri þátttöku. Leiðbeinandi verður að vera meðvitaður 
um og næmur fyrir félagslegri, menningarlegri, þjóðernislegri og efnahagslegri 
fjölbreytni. Leiðbeinandi þarf að vera meðvitaður um félags-menningarlegan 
mismun og leitast við að draga úr ómeðvituðum hlutdrægniáhrifum þegar hann er í 
samskiptum við þátttakanda. 

Að veita faglega ráðgjöf og upplýsingar í umhverfi sem ekki er ógnandi er 
lykillinn að stuðningi leiðbeinandans. Leiðbeinandinn þarf að taka mið af umhverfi 
fundarstaðsetningar, skipulagi, næði, nálægð sæta, viðeigandi lýsingu og hljóðstigi. 
Að auki verður leiðbeinandinn að hafa ferla til að eiga í samskiptum við þátttakanda 
í síma, tölvupósti og vefsvæðum. Að viðhalda faglegri fjarlægð er mikilvægt til að 
tryggja traust, sjálfstraust og hlutlægni í sambandi leiðbeinanda og þátttakenda.

Námsmarkmið: Þetta námsefni mun veita þátttakanda skilning á hæfni í félagslegum 
stuðningi innan kennsluhlutverksins. Þetta felur í sér kynningu á hæfni sem tengist 
tilfinningagreind, fjölbreytileika og faglegri framkvæmd.

Undirbúningur: 

• Hafa tilbúinn tölvu og skjávarpa

• Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú 
ætlar að setja fram

• Undirbúðu pappíra og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður 
spurningar og minnispunkta meðan á fræðslunni stendur

• Hafðu meðferðis töflu og penna til að setja fram samantekt um umræðurnar sem 
skapast

Verklag: Félagslegur stuðningur er til að auðvelda þátttakendum aðgengi að 
þjónustu í formi auðlinda, menntunar og þjálfunar. Hæfni til samfélagsstuðnings 
sem þarf í leiðeinandasambandi felur í sér hæfileika til að sýna fram á tilfinningalega 
greind, virða fjölbreytileika en jafnframt að þróa og viðhalda faglegu sambandi. 

Umræður: Í litlum hópum (3-5 manns), notaðu fartölvu eða síma og kannaðu 
umræðupunktana hér að neðan og reyndu að svara spurningum. Skráðu niður 
hugmyndir þínar fyrir hvert efni á eina blaðsíðu. 
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Að 15 mínútum loknum skaltu hengja glósurnar þínar á vegginn við viðeigandi 
umræðuefni, hver hópur deilir hugmyndum sínum. Eftir kynningar allra hópanna er 
5-10 mínútna almenn hópumræða um efnið.

Umræðupunktar:

A) Tilfinningaleg greind

• Hvað er tilfinningagreind?

• Listi yfir nokkra hæfileika sem tengjast tilfinningalegum greind.

B) Virðing fyrir fjölbreytileika

• Hvað er átt við með fjölbreytileika í félagslegu samhengi?

• Hvaða hæfileika þarf til að virða fjölbreytni?

C) Faglegt samstarf

• Hvað er fagleg framkvæmd varðandi hlutverk leiðbeinanda?

• Listaðu upp lykilatriði og orðasambönd sem tengjast faglegri framkvæmd og 
samskiptum.

Auka spurningar til að íhuga, sé til þess tími:

- Geturðu bent á mismunandi form hlutdrægni sem getur skipt máli í samskiptum   
 leiðbeinanda og þátttakanda?

- Geturðu talið upp nokkur atriði eða málefni sem leiðbeinandi gæti þurft að vera   
 meðvitaður um þegar hugað er að virðingu fyrir fjölbreytileika?

Heimildir: Skrifað af Aidan Kenny og Vivienne Keegan
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3.8 SAMSKIPTI: VIRK HLUSTUN 

Tímalengd: 30 - 45 mínútur 

     

Rökstuðningur:

Til þess að byggja upp gott samband sem byggist á trausti og gagnkvæmum 
skilningi leiðbeinanda og þátttakanda er mikilvægt að báðir aðilar geti hlustað 
á hvorn annan. Þess vegna er í þessum hæfniþætti lögð áhersla á að veita 
leiðbeinendum skilning á mikilvægi virkrar og hlutlægrar hlustunar. Virk hlustun er 
hluti af leiðbeinendasambandinu þar sem þú sem leiðbeinandi getur fundið út hvaða 
aðstæðum þátttakandinn er í. Þú verður að hlusta og spyrja spurninga án þess að 
bjóða lausnir og skoðanir. Spyrðu spurninga sem skýra álit þátttakandans en ekki þitt 
eigið.

     

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu leiðbeinendur:      

  Hafa þróað skilning á því hvers vegna virk hlustun er mikilvæg og hvers vegna   
 sérstaka athygli þarf til að tileinka sér þennan samskiptaþátt.

  Hafa æft hæfnina til að umorða sem mikilvægt tæki til að ná árangri í samskiptum. 

     

Undirbúningur: 

- Hafa tilbúinn tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar  
 að setja fram

- Undirbúðu pappíra og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður   
 spurningar og minnispunkta meðan á fræðslunni stendur

- Prentaðu eintök af stuðningsefninu fyrir hvern þátttakanda

- Hafðu meðferðis töflu og penna til að setja fram samantekt um umræðurnar sem   
 skapast

- Skiptu þátttakendum í þrjá hópa áður en æfingarnar fara fram

Dagskrá:

- Kynning á markmiðum og rökstuðningi um þjálfunarefnið og innihald þess (5 mín.)

- Æfing í virkri hlustun og umorðun (20 mín.)

- Umræða um æfinguna (5 mín.)

- Listaðu upp punkta um hvernig eigi að tryggja góð samskipti sem leiðbeinandi  
 (10 mín.)

- Loka athugasemdir við æfinguna (5 mín.)
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Verklag:

1) Kynning á markmiði og rökstuðningi

Kynntu stuttlega innihald æfingarinnar og markmiðið. Gefðu stutta kynningu á 
samskiptum og hlustun og hvers vegna það skiptir máli fyrir leiðbeinendur.

Því opnari sem samskipti leiðbeinanda og þátttakanda eru, þeim mun gagnlegri og 
gefandi eru samskiptin. Meginatriðið er að samskiptin verða samtal tveggja aðila, milli 
leiðbeinanda og þátttakanda, sem þróast og opnar á ný tækifæri. Sem leiðbeinandi 
og þátttakandi er mikilvægt að spyrja um undirliggjandi hvata frekar en að stökkva 
til eigin ályktana án þess að kanna fyrst hvort það gætu verið aðrar skýringar en 
þær sem þér dettur í hug. Til dæmis ef þátttakandinn forðast að hafa samband við 
leiðbeinandann gæti leiðbeinandinn dregið þá ályktun að þátttakandinn sé áhugalaus 
en e.t.v. gerir þátttakandinn ráð fyrir að leiðbeinandinn sé mjög upptekinn og vill ekki 
ónáða hann utan fyrirfram ákveðinna funda þeirra. 

Þegar leiðbeinandinn og þátttakandinn eru kynntir hver fyrir öðrum er  gott að leggja 
áherslu á mikilvægi heiðarlegra og opinna samskipta og gefa lýsingu á hlutverkum 
og mörkum sem felast í því. Leiðbeinandinn er ábyrgur fyrir því að setja tón og 
samskiptamenningu milli þeirra með því að sýna gott fordæmi. Það er mikilvægt 
að leiðbeinandinn tali opinskátt og heiðarlega en gefi þátttakandanum svigrúm 
til að tala án þess að trufla eða hrapa að ályktunum. Það er einnig mikilvægt að 
leiðbeinandi og þátttakandi tali um væntingar sem og um hvernig samskipti þeirra 
og fundir munu fara fram. Munu þeir til dæmis hittast í eigin persónu eða notast við 
netsvæði? Hvenær er hægt að hafa samband, hversu fljótt má búist við svari o.s.frv. 
Gakktu úr skugga um að skiptast á samskiptaupplýsingum á fyrsta fundinum og 
ákveða stað til að hittast, svo ferlið fái farsæla byrjun.

     

2) Æfing í virkri hlustun og umorðun

Æfðu hvert skref:

- Útskýrðu markmið þessarar æfingar, þ.e.a.s. að sýna fram á hversu erfitt það er að 
hlusta á virkan hátt og æfa umorðun

- Bjóddu uppá, eða fáðu frá hópnum, fjölbreytt umræðuefni sem þátttakendur 
geta auðveldlega talað  með eða á móti. Umræðuefnin geta tengst bakgrunni 
þátttakenda eða hverju sem er, t.d. frí á fjöllum á móti fríi við ströndina; á að banna 
áfengisauglýsingar á móti fjármögnun íþróttaviðburða; strangara eftirlit með 
farangri á flugvöllum á móti auknu frelsi farþega; England mun komast í næstu 
heimsmeistarakeppni fótbolta á móti England mun ekki komast áfram.

- Skiptu þátttakendum í þriggja manna hópa.

- Tveir meðlimir hópsins (A og B) velja efni til að ræða um. Einstaklingur A kynnir 
hugmyndir sínar um efnið (2 mín) – ekki þarf að halda sig við raunverulegar skoðanir 
sínar. Persóna B hlustar og ef eitthvað virðist óljóst getur B spurt spurninga til að 
skýra álit persónu A.

- Láttu þátttakendur hefja æfinguna með eftirfarandi reglum:
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- A tjáir rökin sín (2 mín)

- B endurtekur með eigin orðum það sem A hefur sagt. A staðfestir eða hafnar því 
að B hafi endurspeglað hugsanir sínar á réttan hátt. Ef A heldur að rök hans hafi ekki 
verið endurtekin rétt og hafnar verður B að reyna aftur. Ef A heldur enn að hugsanir 
sínar séu ekki endurspeglaðar rétt verður A að endurtaka rökstuðninginn aftur.

- Þriðji hópsmeðlimurinn C er áhorfandi og dómari. Dómarinn gerir athugasemdir við 
misræmi í umorðun B og tekur tímann. Þeir gera einnig punktað niður ef B hefur ekki 
verið virkur að hlusta, hefur truflað eða lýst eigin skoðunum frekar en skoðunum A.

- Eftir 5 mínútur skipta þátttakendur um hlutverk, svo að annar taki að sér hlutverk 
áhorfandans.

- Eftir 5 mínútur er hlutverkunum snúið enn og aftur.

- Í lokinn ræður allur hópurinn um athuganir og tilfinningar sem komu fram á æfingu.

     

3) Framhaldsspurningar fyrir æfinguna

Góð leið til að ljúka umræðunni er að vinna úr hlutum sem hjálpa til eða hindra 
áhrifarík samskipti. Algeng vandamál eru:

• Sá sem talar: skipuleggur ekki hugsanir sínar áður en hann talar; hugsanir eru 
óákveðnar eða óljósar; of miklar upplýsingar í einu; hlustar ekki á það sem áður 
hefur verið sagt og hunsar því samskiptasamhengið; rökstuðning vantar, t.d. 
ræðumaður heldur áfram að endurtaka það sem þegar hefur verið sagt.

• Sá sem hlustar: Er ekki að hlusta, er að undirbúa viðbrögð sín og getur því ekki 
endurtekið það sem sagt hefur verið, gleymir því sem sagt er eða nær ekki 
raunverulegum meiningum ræðumanns; hlustar á smáatriði án þess að skilja 
heildarhugsunina; lýkur setningum í huganum í stað þess að hlusta á þann sem 
talar - fyrir vikið endurtekur hlustandinn meira en það sem raunverulega hefur 
verið sagt (oftúlkar).

     

Ræðið eftirfarandi spurningar með þátttakendum:

• Hvað gerði það að verkum að erfitt var að umorða hugsanir félagans?

• Hvað hjálpar við og hvað hindrar virka hlustun?

• Hvernig getum við nýtt æfinguna í raunverulegum  aðstæðum þar sem krafist er 
virkrar hlustunar?
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4) Settu fram atriði um hvernig tryggja megi góð samskipti sem leiðbeinandi

Ef þú hefur nægan tíma er það þess virði að kynna bakgrunnsupplýsingar um 
hvernig samskipti virka (sjá stuðningsefni). Þetta hjálpar til við að útskýra hvers 
vegna fólk misskilur svo oft hvert annað og leggur fram tæki til að fylgjast og skilja 
hvað gerist þegar fólk hefur samskipti sín á milli. Ef það er ekki tími geturðu beðið 
leiðbeinendurna að lesa stuðningsefni seinna.

Biðjið leiðbeinendur að ræða saman hvernig þeir geta tryggt góð samskipti og 
hlustun sín á milli og við þátttakendur sína. Skrifaðu punktana á töflu. Ef þú hefur ekki 
tíma til umræðunnar geturðu dregið saman punkta sem þú heyrðir frá því að ganga 
um og hlusta á hópana á meðan æfingunni stóð. Bjóddu leiðbeinendunum að gera 
athugasemdir við athugasemdir þínar.

     

5) Loka athugasemdir að kennslu lokinni 

Bjóddu leiðbeinendunum að tjá sig um efnið og það sem þeir hafa lært.

Þetta tækifæri er einnig hægt að nota til að meta þjálfunina. 

     

Heimildir:  Skrifað af Niels Ole Ankerstjerne og Maren Pilegård Andersen. 

Námsefnið byggist á eftirfarandi aðilum:  Toms Urdze, Paul Watzlawick, Friedemann 
Schulz von Thun og Kvinfo’s
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Stuðningsefni 3.8.2.:

Samskipti 

Misheppnuð samskipti eru meginástæðan fyrir misskilningi og átökum og því 
er boðið upp á innsýn í ýmsa þætti samskipta hér að neðan. Þetta mun hjálpa 
leiðbeinanda að fylgjast með og skilja ferlið í vinnu í hópi.

Staðreyndir um samskipti 

Rannsakandinn Paul Watzlawick hefur lagt til fimm staðreyndir sem einkenna 
samskipti:

1. Samskipti fara alltaf fram.

Jafnvel þó að einstaklingur tali ekki eða gegni hlutlausu hlutverki er viðkomandi 
enn að veita upplýsingar um sig. Til dæmis í kennslutíma er það ekki aðeins virki 
þátttakandinn sem hefur samskipti við hina, sá sem situr hljóðlega í horninu veitir líka 
hinum upplýsingarnar.

2. Samskipti eru á tveimur stigum: innihald og samband.

Skilaboð sem eru gefin sem samskiptamáti samanstanda af innihaldi (raunverulegum 
upplýsingum og staðreyndum) og tengslum (sem býður upp á upplýsingar um 
æskilega skynjun staðreyndanna). Til þess að skilja innihaldið rétt, verður maður 
einnig að túlka svipbrigði, raddbeitingu, bendingar, samhengi og aðra þætti 
flutningsins.

3. Eðli samskipta er háð samskiptaferlinu.

Fólk hefur tilhneigingu til að skilja samskipti sem línulegt ferli þar sem litið er á  
aðgerðir annars sem viðbrögð við aðgerðum hins. 

Dæmi: 

Eiginmaðurinn lýsir því yfir: „Ég skríð svo oft inn í skelina mína vegna þess að þú 
kvartar of mikið.“

Konan svarar: „Ég kvarta svo mikið vegna þess að þú ert alltaf lokaður inni í skelinni 
þinni.“

4. Tilvera stafrænna og hliðstæðra samskipta.

Stafræn samskipti samanstanda af staðreyndum, dagsetningum, tölum o.s.frv. Til 
dæmis: „Það eru 13 gráður úti.“ Hliðstæð samskipti fara fram á innihaldsstiginu og 
samanstanda af líkamstjáningu, myndum, myndlíkingum o.s.frv. Til dæmis „Það er kalt 
úti.“ Móttakandi upplýsinganna túlkar hliðstæð samskipti með því að íhuga hvað „það 
er kalt“ þýðir fyrir hann. Það er auðvelt að mistúlka hliðstætt samskipti, því það er 
ekki hægt að setja skýringaþætti inn í það, svo sem „ef / þá“ eða „annað hvort / eða“.
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Til dæmis getur bros gefið til kynna annaðhvort samúð eða fyrirlitningu og tár geta 
gefið til kynna annaðhvort gleði eða sorg.

5. Samband byggist á jafnrétti / misrétti.

Watzlawick gerir greinarmun á tvenns konar sambandi: samhverfu og óhefðbundnu. 
Aðgerðir þeirra sem taka þátt í samhverfu sambandi spegla hvor aðra og hafa 
tilhneigingu til að draga úr mismun og misrétti. Í óhefðbundnu sambandi hefur einn 
einstaklingur hins vegar yfirburða stöðu gagnvart viðmælandanum, til dæmis læknir 
/ sjúklingur, leiðbeinandi / þátttakandi eða móðir / dóttir. Tegund tengslanna ræður 
að miklu leyti því hvernig aðilar munu eiga samskipti sín á milli. Samhverfu sambandi 
skiptast einstaklingar á að tjá sig í „heilbrigðu“ samskiptaferli.

Uppbygging skilaboða

Þýski vísindamaðurinn Schulz von Thun þróaði eftirfarandi samskiptalíkan:

Sendandi 
skilaboðanna

Móttakandi 
skilaboðannaOpinberun Áfrýjun

Myndin sýnir að skilaboð samanstanda af innihaldi, sambandi, opinberun og áfrýjun, 
þannig að einu og sömu skilaboðin geta innihaldið upplýsingar um mismunandi stig 
á sama tíma.

Innihald skilaboðanna eru grunnupplýsingar, staðreyndir o.s.frv.

Sambandið vísar til þess hvernig skilaboðin eru kynnt: samhengi, líkamsbeiting, 
raddatón, bendingar o.s.frv. Þetta stig inniheldur einnig upplýsingar um það hvort 
sendandi skilaboðanna lítur á samband sitt við móttakanda skilaboðanna sem 
samhverf.

Opinberunin leiðir í ljós upplýsingar um hvata sendandans og hvers vegna 
upplýsingarnar eru kynntar.

Áfrýjunin tjáir upplýsingar um hvers konar viðbrögð er væntanleg frá móttakara.

Skilaboð

Samband
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Dæmi 1:

Á öðrum degi málstofu koma nokkrir þátttakendur seint. Fyrir hádegishlé tilkynnir 
fyrirlesarinn að málstofan hefjist aftur klukkan 14:00.

Þessi uppbygging samskipta á einnig við um þau sem eru ekki munnleg 
(líkamstjáning), nema þá á innihaldsstigið á ekki við.

Dæmi 1: Einstaklingur grætur

Dæmi 2: Tveir sessunautar í flugvél

Opinberun

Fyrirlesarinn er 
pirraður vegna þess 

að þátttakendur 
mættu seint

Ég vil njóta 
þagnarinnar

Áfrýjun

Höfða til samvisku 
þátttakanda svo þeir 
mæti á réttum tíma 

eftir hádegi

Ekki einu sinni reyna 
að tala við mig

Innihald

Upplýsingar um 
tímasetningu 

framhaldsins eftir 
matarhlé

Þögn

Samband

Fyrirlesarinn talar í 
ákveðnum tón með 

reiðilegan svip 

Þú ert ekki 
áhugaverð til 

samræðna
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Aðrir þættir samskipta

Sendandi upplýsinga, meðvitað eða ómeðvitað, felur einnig í sér eftirfarandi 
upplýsingar innan þeirra upplýsinga sem viðkomandi leggur fram:

1. Hvernig sendandinn skynjar sjálfan sig - „ég yfirlýsing“

2. Hvernig sendandinn skynjar hinn aðilann - „þú yfirlýsing“

3. Hvernig sendandinn metur samband sitt við viðtakanda upplýsinganna - „við 
yfirlýsing“ 

Dæmi:

Leiðbeinandinn segir: „Í síðustu viku tók ég þátt í ráðstefnu í London þar sem 
samstarfsmaður minn frá Írlandi lýsti áhugaverðri hugmynd….“

• Ég yfirlýsing: „Ég er sérfræðingur, sem tekur þátt í ráðstefnum erlendis og þekkir 
samstarfsmenn um alla Evrópu.“

• Þú yfirlýsing: „Þú ert aðeins starfsmaður sem veist minna um þetta efni sem ég 
geri.“

Aðal stig skynjunar Viðbragð

Áfrýjun Konan keyrir af stað.

Samband Konan svara: „ég sé það“

Opinberun 
Konan svarar: „engar áhyggjur við verðum komin á 
réttum tíma“

Innihald Konan spyr: „ertu að tala um trén eða umferðaljósið?“

4 eyru

Áður voru samskipti skoðuð frá sjónarhóli sendanda upplýsinganna. Núna skulum við 
líta á stig samskipta sem tengjast móttakara upplýsinganna. Upplýsingar geta verið 
verulega mismunandi eftir því stigi sem einstaklingur hefur fengið þær.

Dæmi eftir Schultz von Thun endurspeglar þessa hugmynd:

Bíll bíður við stöðuljós. Kona er á bak við stýrið. Maðurinn sem situr við hliðina á 
henni segir: „Það er grænt.“

Frekari aðgerðir konunnar munu ráðast af „eyranu“ sem hún hefur skynjað 
yfirlýsinguna með.

Oft er ómögulegt að aðgreina eitt skynjunarstig frá öðru; þau hafa tilhneigingu til að 
skarast og eru oft tengd hvert öðru.
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• Við yfirlýsing: „Ég er betri en þú, en ég er ánægður með að upplýsa þig.“

Móttakandi upplýsinganna hefur fjóra möguleika til að svara sjónarhorni sendandans:

• Samningur: „Ég er sammála því hvernig þú skynjar sjálfan þig, mig og samband 
okkar.“

• Samþykki: „Jæja, ég sé hlutina aðeins öðruvísi, en það er ekki svo mikilvægt.“

• Afneitun: „Bíddu aðeins, það er alls ekki hvernig ég skynja þig (/mig/samband 
okkar).“

• Líta framhjá: „Þú ert bara að bulla.“

Þessi svör eru venjulega ekki sett fram upphátt, heldur eru þau samofin í samskiptum 
á samskiptastiginu, til dæmis með líkingu eða raddhljóð.

Ályktanir fyrir leiðbeinendur

Samskipti munu ná árangri ef sendar upplýsingar ná tilætluðum viðtakendum án 
mikils taps á upplýsingum. Til að ná þessu munu eftirfarandi tillögur hjálpa bæði 
sendendum og móttakendum upplýsinga:

Fyrir sendendur upplýsinga: 

• Kynntu efni þitt á skýran og skiljanlegan hátt, notaðu tungumál sem auðvelt er að 
skilja fyrir hlustendur, notaðu einföld og skiljanleg dæmi, forðastu erlend orð og 
orð sem hægt er að túlka rangt.

• Skipuleggðu efnið þitt á skýran hátt, kynningin ætti að gefa heildar niðurstöður, 
efnistök ættu að fylgja rökréttum ramma og vekja athygli á tengingum og 
samhengi milli umræðuefna, leggja skal áherslu á grundvallaratriðin og kynningin 
ætti að innihalda fullnægjandi endurtekningu og yfirlit.

• Vertu hnitmiðaður, efnið ætti að vera kynnt stutt og vel án þess að vera of langt 
og forðast þannig leiðindi og áhugamissi meðal hlustenda.

• Kynntu efnið á áhugaverðan hátt með því að takast á við öll skilningarvit og sýndu 
persónulegan áhuga á efninu.

• Haltu ómunnlegu sambandi við hlustendur, haltu augnasambandi við hlustendur 
og hugaðu að ómunnlegum merkjum þeirra, svo sem geispa eða truflunum.

• Hvettu til spurninga, leitastu við að fá álit, skýra það sem kannski er ekki skýrt eða 
hefur verið misskilið og örvaðu áhuga hlustenda með spurningum.

Fyrir móttakara upplýsinga:

• Virk hlustun, hlustaðu vandlega, reyndu að skilja efnið og reyndu að tengja við 
það sem þú heyrir við þig og þína eigin reynslu.

• Ekki byrja að draga ályktanir fyrr en ræðumaðurinn hefur lokið máli sínu.

• Leitaðu að áhugaverðum þáttum í því sem sagt er.

• Ef eitthvað er óljóst skaltu spyrja sérstakra spurninga í stað þess að reyna að 
mynda þínar eigin túlkanir og svör.
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3.9 LÍKAMSTJÁNING 

Tímalengd: 45-60 mínútur

Rökstuðningur: Það er mikilvægt að þátttakendur skilji tegundir samskipta og 
augljósan greinarmun á munnlegum og líkamlegum samskiptum.

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu þátttakendur:

  skilja muninn á munnlegri tjáningu og líkamstjáningu

  meta áhrif líkamstjáningar og mikilvægi þess

  vera færir um að nýta líkamstjáningu til að bæta samskiptin

Undirbúningur: 

- Tölva og skjávarpi

- Glærukynning

- Stuðningsefnis fyrir þátttakendur með æfingum/spurningum

Verklag: 

- Kynna fræðilegan grunn og varpa ljósi á mikilvægi munnlegra samskipta og   
 líkamstjáningar

- Þróa hagnýt dæmi um hvert mál og ræða áhrif þess

- Bjóddu þátttakendum til umræðu um samskipti og þátttöku í æfingum við að tjá sig  
 með líkamanum

- Hvettu til virkrar þátttöku meðal þátttakenda með verkefnum og æfingum

Umræður:

- Útskýrðu mikilvægi og fjölbreytileika samskipta 

- Tilgreindu fimm einkenni líkamstjáningar

- Tilgreindu fimm leiðir líkamstjáningar

- Flokkar líkamstjáningar

- Bætt líkamstjáning 

- Skýrðu frá umfangi líkamstjáningar og greindu áhrif þess
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A. Fimm einkenni líkamstjáningar

1. Líkamstjáning geta verið viljandi eða óviljandi, oft er líkamstjáning ómeðvituð.

2. Líkamstjáning er ríkjandi því hún eru túlkuð áður en munnleg samskipti fara fram.

3. Líkamstjáning er oft óljós þar sem tjáningin getur haft mismunandi merkingu eftir 
notandanum.

4. Líkamstjáning er samfelld, vegna þess að maður er stöðugt að túlka með líkamlegri 
hegðun.

5. Líkamstjáning er fjölþætt þar sem notast er við margskonar aðferðir til að tjá sig.

B. Fimm helstu leiðir líkamstjáningar

1. Veitir upplýsingar með því að endurtaka, leggja áherslu á eða stangast á við 
munnleg skilaboð

2. Stýrir samskiptum þar sem samtölum er stundum stýrt í gegnum óeðlilegar 
vísbendingar

3. Tjáir eða felur tilfinningar

4. Kynnir mynd

5. Lýsir yfir stöðu, krafti og stjórn

C. Flokkar líkamstjáningar

1. Líkamstjáning er samskipti með hreyfingum líkamans

• Augnsamband er hvernig og hversu mikið við lítum á þá sem við eigum í 
samskiptum við

• Andlitstjáning er beiting andlitsvöðva til að miðla tilfinningum eða viðbrögðum 
við skilaboðum

• Bending er hreyfing á höndum og/eða handleggjum

• Stelling er staða og hreyfing alls líkamans

2. Raddbeiting er samskipti í gegnum hljóð sem túlka ekki orð og samanstendur af 
fimm einkennum

• Tónn, há- eða lágtíðni, í rödd einstaklingsins.

• Hljóðstyrkur í rödd einstaklingsins.

• Hraði sem einstaklingur talar.

• Gæði hljóða sem einstaklingurinn gefur frá sér

• Tónflæði er fjölbreytni, lag eða beyging raddar einstaklings

• Hljóðtruflanir eru óhófleg orð eða hljóð sem trufla reiprenndi tal
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3. Þriðji flokkur líkamstjáningar er staðarnotkun, sem notar rýmið og hlutina í kringum 
okkur.

• Persónulegt rými er rýmið í kringum plássið sem einstaklingur tekur á hverjum 
tíma

• Hljóðrými er svæðið sem rödd eða tónlist heyrist um

• Landsvæði er það rými sem við krefjumst eignarhalds á

4. Líkamstjáning fela í sér vísbendingar um sjálfskynningu, sem kynntar eru öðrum og 
byggjast á líkamlegu útliti, notkun tíma og lyktar

• Líkamlegt útlit felur í sér kyn, kynþátt, líkamsgerð og andlitsfall en einnig fatnað, 
snyrtingu og líkamsskreytingar.

• Notkun tímans er hvernig fólk lítur á og skipuleggur tíma sinn.

• Lyktarnotkun er líkamstjáning með lykt.

Mikilvægt er að hafa í huga að líkamstjáning getur verið tjáð eða túlkuð mismunandi 
eftir kynjum og menningu.

Til að bæta líkamstjáningu, við sendingu eða móttöku skilaboða

Þegar við sendum:

1. Hafðu í huga þá hegðun sem þú sýnir.

2. Nýttu líkamstjáningu til túlkunar.

3. Notaðu líkamstjáningu sem hæfir aðstæðunum.

4. Samræmdu líkamstjáningu og munnlega túlkun.

5. Útrýmdu óþarfa líkamstjáningu sem gætu truflað skilaboðin sem þú vilt 
senda.

Þegar við móttökum:

1. Hafðu í huga að flestar ómunnlegar túlkanir eru ekki tákn sem allir skilja.

2. Hugleiddu menningar-, kynja- og einstaklingsbundin áhrif þegar þú túlkar 
líkamstjáningu.

3. Hugaðu að allri líkamstjáningu og sambandi þeirra við munnlegu 
samskiptin.

4. Spurðu ef eitthvað er óljóst.

Heimildir: Skrifað af Dr. Ioannis Salamouris, Dr. Maria Goussia og Mr. Vasilis Rizos



54 KNOW HUBs

Notaðu eftirfarandi lista af setningum til að gera tilraunir með líkamstjáningu. Vinnið 
í tveggja manna hópum, annar velur yfirlýsingu og tjáir hana á neikvæðan hátt með 
því að nota eitthvert dæmi um líkamstjáningu hér að ofan. Hinn aðilinn hlustar og 
greinir svo frá því hvernig er að heyra skilaboðin og ber kennsl á líkamstjáninguna 
sem notuð var. Sá sem talaði mun þá nota sömu fullyrðingu aftur en þá á jákvæðan 
hátt með því að nota aðrar tegundir líkamstjáningar, sá sem hlustar greinir frá 
muninum milli jákvæðu og neikvæðu líkamstjáningarinnar. Svo er æfingunni snúið við 
og þátttakendur skipta um hlutverk.

Setningar til æfingar:

• Þakka þér fyrir hjálpina við þetta verkefni. 

• Ég hef þegar skilað verkefninu frá mér.

• Hvað hefur þú verið að gera í dag?

• Ég hef ekki mikinn tíma eftir til að klára þetta.

• Ég hef gert allt sem ég get með þessu verkefni.

• Hvað hefur verið gert í þessu verkefni?

• Varstu búinn um að ná sambandi við fyrirtækið?

Stuðningsefni 3.9.1. Líkamstjáning, æfing 

Líkamstjáning er stór hluti skilaboðanna sem við gefum og fáum. Þrátt fyrir að orð 
einhvers séu góð þá getur framsetning þeirra búið yfir öðrum skilaboðum.

Í þessari æfingu munum við fyrst nota líkamstjáningu til að hafa samskipti á jákvæðan 
hátt og notum síðan sömu fullyrðingu aftur en þá á neikvæðan hátt, til að sýna fram á 
mikilvægi þess hvernig maður tjáir sig.

Tjáningin samanstendur af eftirfarandi:

LÍKAMLEG HEGÐUN

Stelling 

Bending

Hreyfing

RADDNOTKUNN

Tónn, tónhæð, raddstig, styrkleiki, beyging 

Bil milli orða 

Áherslur, hlé, þögn

ANDLITS TJÁNING

Bros og grettur

Hækkaðar augabrúnir

Snúnar varir 

Raddatferli

SÝNILEG SJÁLFSTJÓRN 
LÍFEÐLISFRÆÐILEGRA SVARA

Hröð öndun

Roðna
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Stuðningsefni 3.9.2. Líkamstjáning, æfing

Tilgangur:

Reynsla við að nýta líkamstjáningu til samskipta.

Æfing:

1) Veldu félaga eða þér verður úthlutaður félagi

2) Veljið umræðuefni sem báðir aðilar geta talað um. Þið munuð ræða saman milli 
ykkar í smá stund, svo annað hvort veljið gott umræðuefni eða hugið að fleiri 
umræðuefnum til vara. (Kvikmyndir? Veitingastaðir? Námsfag?)

3) Meðan þið ræðið umræðuefnin ykkar farið í eftirfarandi stöður í 2-3 mín hverja 

a. Standið langt frá hvort öðru

b. Standið mjög nálægt hvort öðru, augliti til auglitis (næstum snertandi)

c. Báðir sitjandi

d. Ein manneskja stendur, hin situr (skiptið um hlutverk svo allir prófi allt)

e. Ein manneskjan talar á meðan hin manneskjan tjáir sig orðalaust um að viðkomandi 
sé ekki að hlusta (skiptið um hlutverk svo allir prófi allt)

f. Ein manneskjan talar á meðan hin manneskjan tjáir sig orðalaust um að viðkomandi 
sé að hlusta á virkan hátt (skiptið um hlutverk svo allir prófi allt)

Umræður:

Allir hóparnir ræða saman eftirfarandi spurningar.

(einnig er hægt að hafa þennan hluta skriflegan en þá þarf hver og einn að svara 
hverri spurningu vandlega með dæmum. Muna að merkja allt sem á að skila inn).

1. Var einhver staða sem þér fannst mjög óþægilegt að eiga samskipti í? Hvers vegna 
eða hvers vegna ekki?

2. Hvernig leið þér þegar þú settist niður og talaðir við félaga þinn sem stóð? 
Heldurðu að öðru fólki hefði liðið á sama hátt? Hvers vegna eða hvers vegna ekki?

3. Þegar þú reyndir að koma á framfæri að þú hlustaðir ekki á félaga þinn, hvaða 
líkamstjáningu beittir þú? Heldurðu að þú hafir á áhrifaríkan hátt komið áhugaleysi 
þínu á framfæri? Hvað gerði félagi þinn á þessum tíma sem olli því að þú trúir því að 
líkamstjáning þín hafi verið skilvirk (eða árangurslaus)?
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4. Þegar þú reyndir að koma því á framfæri að þú varst að hlusta á félaga þinn, hvaða 
líkamstjáningu notaðir þú? Heldurðu að þú hafir á áhrifaríkan hátt komið áhuga 
þínum á framfæri? Hvað gerði félagi þinn á þessum tíma sem olli því að þú trúir því 
að líkamstjáning þín hafi verið skilvirk (eða árangurslaus)?

5. Hvað lærðir þú af þessari reynslu? Telur þú líkamstjáningu vera gagnlega fyrir þig, 
persónulega eða faglega? Hvers vegna eða hvers vegna ekki?
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3.10 UPPLÝSINGASTJÓRNUN OG SKILNINGUR Á FJÖLBREYTILEIKA 

Tímalengd: 100 mínútur

Rökstuðningur: Leiðbeinendur gætu hitt þátttakendur frá öðrum þjóðernishópi 
og þurfa að þróa menningarlegt næmi. Leiðbeinendur þurfa að vita hvar þeir geta 
nálgast viðeigandi upplýsingar.

Námsmarkmið: Markmiðið er að þátttakendur verði betur undirbúnir fyrir fundi með 
skjólstæðingum og þrói með sér hæfni í upplýsingastjórnun. Þá er markmiðið einnig 
að þátttakendur kynnist sjálfum sér betur og átti sig á hvernig viðkomandi hagar sér 
í ólíkum aðstæðum. Á sama tíma verður reynt að koma þátttakendum í skilning um 
að allir haga sér mismunandi í mismunandi aðstæðum vegna þess að við eru öll ólík. Í 
því felst fjölbreytileikinn. 

Undirbúningur:

- Hafa tilbúinn tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar  
 að setja fram

- Undirbúðu pappíra og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður   
 spurningar og minnispunkta meðan á fræðslunni stendur

- Það er gagnlegt að æfa spurningahæfnina áður en þetta efni er tekið fyrir.

Verklag: Leiðbeinandi útskýrir markmið og tilhögun fræðslunnar

Tími: 5 mínútur

Æfing 1: Fundarundirbúningur 

Settu fram eftirfarandi mál og láttu þátttakendur skoða hvernig best sé að búa sig 
undir fund.

Dæmi um spurningar:

Hvað þarf ég að vita, skilja og búa mig undir til að eiga eins góðan fund og 
mögulegt er?

Hvar get ég fundið viðeigandi upplýsingar?

Fundarundirbúningur

• Þú ert að fara að hitta þátttakanda sem vill læra hjúkrunarfræði.

• Gefðu þátttakendum 1-2 mínútur til að velta þessu fyrir sér

• Gefðu þátttakendum upplýsingar um að viðkomandi sé frá Dubai

• Gefðu þátttakendum 1-2 mínútur til að velta þessu fyrir sér
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• Spurðu þá hvort það skipti máli hvort það er karl eða kona, hvort það skiptir máli 
hvort þau eiga börn eða ekki. 

• Gefðu þátttakendum 5 mínútur til viðbótar til að ræða við sessunaut sinn

• Ljúkið æfingunni með 15 mínútna umræðum þar sem allur hópurinn deilir sínum 
hugsunum

Tími: 25 mínútur

Æfing 2: Fjölbreytileiki í herberginu

• Gefðu þátttakendum 5 mínútur til að hugsa um hvernig þeir vilja fá upplýsingar. 
Til dæmis: Með því að skrifa eða hlusta? Með smáatriðum eða 
heildarupplýsingum? 

• Ef þú vilt raunverulega skilja eitthvað hvernig meðtekur þú upplýsingarnar? Býrðu 
til myndir, lista, hugarkort? 

• Kannski hefur þú einhvern í huga vegna þess hvernig þeir veita upplýsingar og 
hvað þér finnst um það.

• Ljúkið æfingunni með 10 mínútna umræðum þar sem allur hópurinn deilir sínum 
hugsunum

Tími 15 mínútur

Æfing 3: leiðbeindu með opnum spurningum:

Æfðu þig í að gefa ekki svör, en spyrðu opinna spurninga í staðinn.

• Gefðu þátttakendum 5 mínútur til að undirbúa 1-2 mál eða vandamál (varðandi 
vinnu,  einkalíf eða hvað sem er).
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• Allir þátttakendur mynda tveggja manna hópa (með þeim sem þekkjast ekki mjög 
vel) og taka þátt í hlutverkaleik þar sem annar aðilinn er leiðbeinandi og hinn er 
þátttakandi. Allir hóparnir æfa sig á leiknum á sama tíma.

• Þátttakandi kynnir mál sitt eða vandamál og leiðbeinandinn hlustar og spyr 
spurninga út úr fyrri þjálfun í spurningahæfni.

• Opnar spurningar byrja t.d. á:

Hvernig...

Hvað...

Hvers vegna...

Hvenær...

Hvar...

Hver...

Hvaða...

Segðu mér…

• Eftir 7 mínútur er skipt um hlutverk, þátttakandi verður leiðbeinandi. 

• Eftir aðrar 7 mínútur er komið að umræðum

• Gefðu þátttakendunum tíma til að velta fyrir sér í hópunum hvernig þeir upplifðu 
æfinguna.

• Í einrúmi, gefðu öllum nokkrar mínútur til að hugsa um eftirfarandi spurningar. 
Hvaða upplýsingar getur verið viðeigandi að komast að fyrir fund? (10min)

- Hvernig geturðu fundið þær upplýsingar?

- Hvað getur verið hvetjandi fyrir leiðbeinandann í þessu samtali?

- Hvað getur verið hindrandi fyrir leiðbeinandann í þessu samtali?

- Allir hóparnir ræða saman sínar niðurstöður og hugmyndir (20mín)

Tími: 50 mínútur

Umræður: Umræðupunktar hafa þegar verið settir fram í fræðslunni. Gefðu 
þátttakendum 5 mínútur til að ræða það sem þau hafa lært um þessa hæfni.

Tími: 5 mínútur

Heimildir: skrifað af L. Svensson og A. Gustafsson 

Stuðningsefni: Ekki er þörf á stuðningsefni.

Upplýsingar / skilgreining á fjölbreytileika sem þú getur fundið hér:

https://www.diversity.com/page/What-is-Diversity

Auðskiljanleg skýringarmynd hér:

https://iwda.org.au/what-does-intersectional-feminism-actually-mean/
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3.11 STJÓRNUNAR OG SKIPULAGSHÆFNI

Tímalengd: 100 mínútur

Rökstuðningur: Nauðsynleg kunnátta til að vera traustur einstaklingur og/eða stofnun 
innan samfélagsins, hvernig má ná árangri, ásamt því að  hýsa mismunandi viðburði, 
fundi, athafnir og rannsóknir.

Námsmarkmið: Í þjálfuninni munu leiðbeinendur:

  Ræða um mikilvægi vel skipulagðar starfsemi til að byggja upp traust og góðan  
 orðstír einingarinnar.

  Ræða um mikilvægi þess að setrið skilgreini hlutverk sitt í samfélaginu.

  Skoða leiðir til að styrkja tengslin við nærsamfélagið með mismunandi viðburðum  
 / fundum / starfsemi / rannsóknum setursins.

  Ræða hvernig þessi hæfni getur styrkt setrið í því að vera miðlari.

Undirbúningur: 

• Hafa tilbúinn tölvu og skjávarpa

• Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú 
ætlar að setja fram

• Undirbúðu pappíra og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður 
spurningar og minnispunkta meðan á fræðslunni stendur

Verklag:

1. Leiðbeinandi útskýrir markmið, tilgang og uppbyggingu æfingarinnar. Leiðbeinandi 
ætti að hvetja alla þátttakendur til að halda glósur í gegnum þjálfunina. 15 mínútur

- Leiðbeinandi talar um mikilvægi vel skipulagðar starfsemi til að byggja upp 
traust og góðan orðstír einingarinnar.

- Leiðbeinandi talar um mikilvægi þess að setrið skilgreini hlutverk sitt í 
samfélaginu.

• Hver eru markmið setursins?

• Hvaða væntingar hefur samfélagið til setursins?

Gefðu tíma fyrir smá umræðu um þessar vangaveltur.  
5 mínútur

2. Leiðbeinandi raðar þátttakendum í fjóra eða fimm hópa, hver hópur ætti að 
tilnefna einstakling til að skrifa glósur. Leiðbeinandi setur fram eftirfarandi spurningar 
og biður hópana að svara.  
20 mínútur
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- Hver getur ávinningur setursins verið af því að styrkja tengslin við nærsamfélagið?

- Hvernig er hægt að styrkja tengingu við nærsamfélagið með mismunandi 
viðburðum / fundum / athöfnum / rannsóknum setursins?

- Hvernig stýrum við og skipuleggjum starfsemi okkar þannig að hún passi og þjóni 
samfélagi okkar?

- Hvað þarf að huga að til að skipuleggja vel heppnaðan viðburð?

• Hvað einkennir góðan viðburð?

• Hvaða grunnur er nauðsynlegur til að geta skipulagt slíkan viðburð? 

- Gefðu tíma fyrir smá umræðu um niðurstöður hópanna. 10 mínútur

3. Viðburður – í þessari æfingu skal hver hópur skipuleggja viðburð fyrir ákveðinn 
markhóp.  
45 mínútur

- Þátttakendur þurfa að hafa eftirfarandi í huga:

- Hver eru einkenni markhópsins? (Aldur, kyn, uppruni, annað?)

- Hverskonar viðburður myndi vekja áhuga og þjóna þörfum þessa hópa?

- Hvað þarf að huga að til að skipuleggja vel heppnaðan viðburð fyrir þennan 
ákveðna hóp?

 Í lok þessarar lotu mun hver hópur kynna niðurstöður hópastarfsins.

Umræður: Eftir að hóparnir hafa kynnt vinnu sína fara fram umræður þar sem 
þátttakendur og leiðbeinendur ræða verkefnið. Opin umræða fyrir mögulegar 
spurningar, gagnrýni eða ábendingar. 5 mínútur

Stuðningsefni: Gott að nýta niðurstöður úr kaflanum um rannsóknarhæfni í þetta 
verkefni.
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3.12 RÁÐGJAFARHÆFNI 

Tímalengd: 45-50 mínútur

Rökstuðningur: Það er mikilvægt að leiðbeinendur aðstoði þátttakendur og 
persónulegan þroska þeirra með faglegri ráðgjöf. Sérstaklega er mikilvægt að hafa í 
huga að þátttakandi hefur ef til vill ekki aðra viðeigandi aðila þar sem þeir geta deilt 
vandamálum sínum.

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu leiðbeinendur: 

  Geta sett skýr mörk og stjórnað leiðbeinendasambandi í fullum trúnaði

  Búa yfir mismunandi aðferðum til að veita stuðning við persónuleg mál

  Vera öruggari með að hjálpa leiðbeinendum sínum að þróa góða hæfni í    
 ákvarðanatöku

Undirbúningur: 

• Hafa tilbúinn tölvu og skjávarpa

• Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú 
ætlar að setja fram

• Undirbúðu pappíra og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður 
spurningar og minnispunkta meðan á fræðslunni stendur

• Klippa niður miða með einni fullyrðingu á hverjum miða (sjá stuðningsefni)

• Undirbúa töflu skipta í JÁ og NEI fyrir hvern hóp

Verklag:  

• Skiptu þátttakendum í 5-6manna hópa 

• Dreifðu einum bunka af fullyrðingamiðum (16stk) og JÁ/NEI töflu til hvers hóps.

• Bjóddu leiðbeinendunum að ræða yfirlýsinguna á hverjum miða og flokka í JÁ 
(sammála) eða NEI (ósammála)

• Athugaðu að kort nr. 15 getur falið í sér málefni barnaverndar sem hlíta strangari 
reglum sem ber að fylgja og má fá upplýsingar um úrlausn slíkra mála hjá 
viðeigandi yfirvöldum. 

• Að lokum skaltu biðja leiðbeinendur að velja 3 fullyrðingar (af miðunum) sem þeir 
vilja nota sem leiðarljós til að byggja starf sitt á. Leiðbeinendur ættu að breyta 
yfirlýsingum ef þörf krefur.

• Bjóddu nokkrum af leiðbeinendum að skýra val sitt fyrir hópnum.



63HANDBÓK

Umræður: 

• Sumir hópar munu hafa tekið mismunandi ákvarðanir fyrir sömu fullyrðingu. 
Leggðu áherslu á að það er ekki til algerlega rétt eða rangt svar (nema kort 15, 
sem fjallað er um í þátttökusamningi).

• Biðjið leiðbeinendur um að útskýra hvaða fullyrðingar var erfitt að vera sammála 
um.

• Biðjið einn eða tvo hópa að lýsa umræðum sem áttu sér stað við flokkunina.

• Sérstakar leiðbeiningar fylgja með fullyrðingum nr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 15. Notaðu 
leiðbeiningar sem gefnar eru til að fjalla um álitamál sem komið geta upp (sjá 
stuðningsefni 3.12.2.).

Heimildir: Bertie Ross, aðlagað með leyfi frá LCEBA Mentor Training Materials.

Stuðningsefni 3.12.1.: Fullyrðingar

1. Öll þátttaka leiðbeinenda og 
þátttakenda skal vera valfrjáls

2. Leiðbeinendur veita þátttakendum 
stuðning með persónuleg málefni

3. Leiðbeinendur hjálpa þátttakendum 
að hjálpa sér sjálfir

4. Ráðgjöfin fellst í að hjálpa fólki að 
skilja vandamál og finna viðeigandi 
lausnir

5. Allir hlutaðeigandi þurfa að 
vera sammála um og skilja tilgang 
sambandsins

6. Leiðbeinandi getur boðið ýmis konar 
stuðning

7. Leiðbeinendur og þátttakendur með 
sama þjóðernisbakgrunn eru farsælari

8. Ungt fólk virðir menningarlegan 
bakgrunn hvers annars

9. Leiðbeinendur kenna þátttakendum 
hvernig á að gera hluti

10. Ungt fólk tekur skynsamlegar 
ákvarðanir

11. Markmið samstarfsins er að bæta 
hvers kyns árangur

12. Leiðbeinandi ætti að hafa reynslu af 
sömu aðstæðum og þátttakandinn

13. Kennsla er hönnuð til að styðja við og 
efla þátttakandann

14. Báðir aðilar þurfa að leggja sitt af 
mörkum til að sambandið verði farsælt

15. Samband leiðbeinanda og 
þátttakanda er algjört trúnaðarmál

16. Samstarfið getur hjálpað 
þátttakendum til að ná námsmarkmiðum 
sínum
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Stuðningsefni 3.12.2.: Sérstakar leiðbeiningar vegna fullyrðinga

FULLYRÐING MARKMIÐ UMRÆÐU ÁBENDINGAR

2 Leiðbeinendur 
veita þátttakendum 
stuðning með 
persónuleg málefni

• Að hjálpa 
leiðbeinendum að setja 
mörk um hvaða þættir 
persónulegs stuðnings 
er viðeigandi í 
samstarfinu

• Að aðstoða 
leiðbeinendur við að 
greina mismunandi 
aðferðir til að 
veita stuðning við 
persónuleg mál 
þátttakanda

Viðunandi stuðningur við 
persónuleg málefni er m.a.:

1. Virk hlustun

2. Hjálpa þátttakanda við að kanna 
valkosti út frá eigin sjónarmiðum

3. Leiðbeinendur geta hjálpað 
þátttakanda m.a. með því að finna 
upplýsingar um stofnanir sem 
bjóða upp á sérfræðiráðgjöf og/
eða upplýsingar

4. Leiðbeinendur gætu þurft að 
leita ráða um hvernig eigi að hjálpa 
þátttakanda með tiltekið vandamál

5. Leiðbeinendur ættu að koma 
á viðeigandi mörkum sem eru 
þægileg fyrir þá og þátttakanda 
þeirra, sem einnig eru innan skyldu 
samstarfsins

6. Leiðbeinendur ættu að forðast 
að bjóða ráðgjöf um viðkvæm mál 
(t.d. kynlíf, eiturlyf, árekstra o.s.frv.) 
byggða á eigin reynslu

7 Leiðbeinendur 
og þátttakendur 
með sama 
þjóðernisbakgrunn 
eru farsælari

• Að hvetja 
leiðbeinendur til að 
kanna málefni sem 
tengjast þjóðerni

• Að hjálpa 
leiðbeinendum 
að skilja vægi 
þjóðernis fyrir suma 
þátttakendur

Eins og að ofan, ásamt:

1. Sumir þátttakendur hafa og eru 
enn að takast á við fordóma og 
mismunun í samfélögum sínum og 
eru meðvitaðir um að mismunun 
getur haft áhrif á frama þeirra
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8 Ungt fólk virðir 
menningarlegan 
bakgrunn hvers 
annars

• Að hjálpa 
leiðbeinendum að 
bera kennsl á einkenni 
og hegðun sem 
sýnir virðingu fyrir 
menningarlegum 
bakgrunni þátttakanda

Til að sýna virðingu fyrir annarri 
menningu er mikilvægt:

1. Ekki gera sér upp forsendur 

2. Að sýna ósvikinn áhuga 

3. Treysta þátttakanda til að 
upplýsa þig 

4. Að átta sig á að skoðanir 
þátttakandans er aðeins ein sýn 
á menningarlegan bakgrunn 
viðkomandi 

5. Forðast allar staðalímyndir  

9 Leiðbeinendur 
kenna 
þátttakendum 
hvernig á að gera 
hluti

• Að leiðbeinendur 
átti sig á fjölbreyttum 
aðferðum sem hægt 
er að beita til að hjálpa 
þátttakendum

1. Leiðbeinendur forðist að taka að 
sér hlutverk kennara.

2. Hjálpaðu þátttakanda að 
tengjast úrræðum í boði skóla, 
sveitarfélaga, vinnu eða annarra 
stofnana

3. Ekki gera annarra manna 
heimavinnu

10 Ungt fólk tekur 
skynsamlegar 
ákvarðanir

• Að hvetja 
leiðbeinendur til að 
huga að viðhorfum 
sínum til ungs fólks

• Að meta ungt fólk 
sem skynsamlega 
einstaklinga færa til 
ákvarðanatöku

1. Veltu fyrir þér hvað stuðlar að 
skynsamlegri ákvarðanatöku

2. Ögraðu forsendum sem byggjast 
á því að ungt fólk geti aðeins tekið 
skynsamlegar ákvarðanir þegar 
það er orðið nógu gamalt

3. Hvenær byrjar ungt fólk að taka 
skynsamlegar ákvarðanir?

4. Næst alltaf tilætluð útkoma 
ef teknar eru skynsamlegar 
ákvarðanir?

5. Trú á ákvarðanatökugetu 
ungs fólks, hjálpar þeim að taka 
ábyrgð á ákvörðunum sínum, eflir 
sjálfstraust þeirra og ábyrgð á 
framtíð sinni

6. Trú fullorðinna á getu 
þátttakandans til mikilvægrar 
ákvarðanatöku styrkir 
þátttakandann og ýtir undir 
sjálfstæði hans
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11 Markmið 
samstarfsins er að 
bæta hvers kyns 
árangur

• Að aðstoða 
leiðbeinendur við að 
meta hvað er raunhæft 
að afreka á tíma 
samstarfsins

1. Leiðbeinendur ættu að forðast 
að reyna að takast á við alla þætti í 
lífi þátttakandans en reyna að vinna 
með það sem leiðbeinandinn telur 
aðalatriði eða vandamál tengt því 
að ná markmiðum sínum

2. Reyndu að halda fókus á 
markmið samstarfsins

12 Leiðbeinandi ætti 
að hafa reynslu af 
sömu aðstæðum 
og þátttakandinn

• Að hjálpa 
leiðbeinendum að 
meta hvort svipaður 
bakgrunnur sé 
nauðsynlegur fyrir 
árangursríkt samstarf

• Að kynna 
leiðbeinendur 
fyrir málefnum 
fjölbreytileikans

• Að leiðbeinendur 
velti fyrir sér eigin 
viðhorfi til samstarfs 
við fólk með 
fjölbreyttan bakgrunn 

1. Huga að því hvort mögulegt 
sé fyrir leiðbeinendur og 
þátttakendur að hafa fengið sömu 
lífsreynslu eða hvort þörf sé á því 
til að ná árangri

2. Leggðu áherslu á að 
sameiginleg reynsla getur verið 
kostur í samvinnunni en líklegra er 
að leiðbeinendur séu árangursríkir 
vegna áherslna sinna á markmiðin 
(sjá fullyrðingu nr. 11)

15 Samband 
leiðbeinanda og 
þátttakanda er 
algjört trúnaðarmál

• Að kanna mál 
sem snúa að því að 
viðhalda trúnaði innan 
leiðbeinendasambands

• Að veita skýrar 
leiðbeiningar um 
trúnað fyrir starfsemina

1. Leiðbeinendasambandið er 
trúnaðarmál milli leiðbeinanda 
og þátttakanda, nema 
leiðbeinandinn gruni eitthvað 
skaðlegt eða saknæmt, svo sem 
barnaverndarmál

2. Leiðbeinendur ættu að leita 
ráða um það hvernig hægt er að 
verja þátttakandann gegn því að 
verða fyrir tjóni með því að hafa 
samband við viðeigandi ráðgjafa
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3.13 TENGLSAMYNDUN 

Tímalengd: 80-90 mínútur 

     

Rökstuðningur: Samkennd er þeirrar lykilhæfni sem þarf í leiðbeinendasambandi, 
þar með talið fyrsta áfanga þess sem byggir á tengslamyndun (Clutterbuck & 
Lane, 2005). Sterk tengsl leiða til árangursríkra samskipta og opnum þátttakanda 
sem er fús til að taka skref til bættrar frammistöðu og persónulegs þroska. Þessi 
þjálfun er því hönnuð til virkja tilfinningar til samkenndar í viðleitni til að bæta 
samskiptahæfileika og byggja upp tengsl. 

     

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu leiðbeinendur:

  Hafa þróað dýpri skilning á því hvað samkennd er og hvers vegna hún er   
  mikilvæg í samskiptum við fólk

  Hafa iðkað nokkra eiginleika samkenndar, svo sem að setja sig í annarra manna   
  spor (hugrænni samkennd) og að miðla samkennd

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa.

- Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar  
 að varpa fram.

- Undirbúðu pappír og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður   
 spurningar og minnispunkta.

- Prentaðu eintök af stuðningsefni kaflans fyrir hvern þátttakanda.

- Hafðu tilbúna töflu til að gera samantekt um umræðurnar

- Skiptu þátttakendum í 3-4 hópa.

Verklag:

- Æfing 1: Ísbrjótur „Að tengjast“ (5 mín.) 

- Kynning á markmiði og rökstuðningur um þjálfunarefni og innihald (10 mín.)

- Æfing 2: Að setja sig í spor annarra (20 mín.)

- Umræða um æfinguna (5 mín.)

- Æfing 3: Að veita samkennd (20)

- Umræða um æfinguna (5 mín.)

- Æfing 4: Hlutverk (15 mín.)

- Loka athugasemdir (5 mín.) 
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1) Æfing 1: Ísbrjótur „Að tengjast“ vegna samkenndar.

Markmiðið er að búa til einn stóran hring af einstaklingum sem eiga eitthvað 
sameiginlegt. Sá sem byrjar deilir einni fullyrðingu um sig og einhver stígur fram og 
þeir krækja höndum saman, koll af kolli myndast löng keðja sem á endanum getur 
myndað hring með öllum viðstöddum. Frekari leiðbeiningar eru í stuðningsefni 3.13.1.

2) Kynning á markmiði og rökstuðningur

Kynntu stuttlega innihald og markmið fræðslunnar.

Hvað er samkennd?

Samkennd er hæfileikinn til að skilja tilfinningar einhvers en því er oft ruglað saman 
við samúð, samúð er að vorkenna einhverjum.

  Gefðu stutta kynningu á hvað er samúð með því  
að sýna myndband um samúð eftir Brené Brown:  
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw.

Sálfræðingar greina á milli þriggja tegunda samkenndar: vitsmunaleg, tilfinningaleg 
og samúðarkennd.

Vitsmunaleg samkennd vísar til þess að setja þig í spor annarra. Vitsmunaleg 
samkennd felur þó ekki í sér tilfinningu fyrir því sem annað fólk upplifir. Það 
snýst meira um að skilja stöðu þeirra. Vitsmunaleg samkennd stækkar félagslega 
ímyndunaraflið okkar umfram okkar eigin reynslu. Hún gefur okkur þekkingu og vilja 
til breytinga.

Tilfinningaleg samkennd er aftur á móti þegar maður upplifir tilfinningar annarra. Þú 
deilir vanlíðan þeirra, kvíða eða gleði. 

Sameiginleg tilfinning gæti kallað fram þörf á að grípa til aðgerða og það er þar sem 
samúðarkennd kemur inn. Það knýr þig til að hjálpa þeim sem eru þurfandi, án þess 
að vilja neitt í staðinn.

Samkennd í verki er grundvöllur þess að við getum leyst átök og tekið ákvarðanir án 
fordæmingar og knúið fram jákvæðar breytingar.

Af hverju er samkennd mikilvæg í sambandi leiðbeinanda?

Samkennd er ein þeirrar lykilhæfni sem þarf í leiðbeinendasambandi, þar með talið 
fyrsta áfanga þess sem byggir á tengslamyndun (Clutterbuck & Lane, 2005). Sterk 
tengsl leiða til árangursríkra samskipta og þátttakanda sem er opinn og fús til að taka 
skrefin sem þarf til að hafa áhrif á eigin frammistöðu og þróun. Sjaldan erum við strax 
örugg með einhvern sem við höfum kynnst í fyrsta skipti. Þetta er vegna þess að við 
höfum ómeðvitað orðið fyrir áhrifum, jákvæðum eða neikvæðum, af útliti þeirra, máli 
eða hegðun og mynduðum álit byggðum á reynslu okkar og gildum. Samhengi okkar 
er síðan ákvarðað með hliðsjón af því hve mismunandi eða svipuð þau eru okkur.



69HANDBÓK

Samkennd ýtir undir tengsl leiðbeinanda og þátttakanda. Það er hæfileikinn til að 
setja eigin hugsanir og tilfinningar til hliðar (án allra fordóma) og taka eftir því sem 
hinn aðilinn hugsar og finnur.

Það sem leiðbeinendur fara oft á mis við er að þátttakandinn er að leita eins mikið 
eftir samkennd og lausnum með þessu samstarfssambandi. Mistökin sem margir 
leiðbeinendur gera er að hundsa tilfinningar leiðbeinanda og fara beint í úrlausn 
vandamála. Með þessu getur traustið sem leiðbeinandi og þátttakandi hafa byggt 
upp komist að stöðnun eða jafnvel rofnað. Án fullnægjandi samkenndar getur 
þátttakandi fundið fyrir vanlíðan (álítur mál sitt ómerkilegt), hundsun (leiðbeinandinn 
hlustar ekki á mig) eða heimsku (ég er sá eini sem hefur áhyggjur af þessu máli).

  Notaðu eftirfarandi myndband til að leggja áherslu á þessa síðustu  
hugmynd: It is Not about the Nail (https://www.youtube.com/watch?v=-
4EDhdAHrOg) Myndbandið sýnir muninn á hlustanda sem iðkar samkennd,  
í persónulegum samskiptum. Skilaboðin eru skýr: „Ekki reyna að laga það!  
Ég vil bara að þú hlustir! “

3) Æfing 2: Að setja sig í spor annarra

Framkvæmd:

- Útskýrðu markmið þessarar æfingar, þ.e.a.s. að setja sjálfan sig í stöðu annars   
 einstaklings og hafa samúð með viðkomandi og vandamáli sem þeir upplifa. Þessi  
 æfing skapar öruggan stað til að njóta samkenndar með öðrum og finna fyrir   
 samúð annarra með vanda þínum (R. Powers & K. Kirkpatrick, persónuleg samskipti,  
 25. apríl, 2009).

- Skiptu þátttakendum í þriggja til fjögurra manna hópa. Láttu þá sitja í hring.

- Dreifðu blöðum og pennum til allra þátttakanda.

- Láttu alla skrifa niður vandamál sem þeir eru að glíma við í lífi sínu á kortinu.

- Allir hópameðlimir setja sín vandamál í hrúgu á borðið og velja svo af handahófi   
 blað úr haugnum.

- Einn meðlimur hópsins lesa vandamálið sem viðkomandi dró og kynnir það eins og  
 það væri þeirra eigið.

- Aðrir meðlimir hópsins hlusta og gefa ráð og endurgjöf til þeirra sem kynnti   
 vandamálið sem sitt, þ.m.t. sá sem skrifaði það niður.

- Á meðan á æfingunni stendur á sá sem kynnir sitt vandamál að vera í hlutverki allan  
 tímann og þiggja ráð og hughreystingu annarra úr hópnum og spinna svör þegar  
 við á til að halda uppi samræðum við hópinn. 

- Þegar einn hefur kynnt sitt vandamál og það hefur verið rætt út með öllum   
 meðlimum hópsins tekur næsti við og kynnir sitt vandamál sem hann dró úr   
 bunkanum.

- Á engum tímapunkti ættu hópsmeðlimir að opinbera sig sem eigendur vandamáls  
 sem einhver annar hafði lesið. Þetta myndi vinna bug á tilgangi æfingarinnar.
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4) Umræður um æfingu 2

Í lok æfingar 2 skal allur hópurinn koma saman aftur til ígrundunar. Spurðu 
þátttakendur:

- Hvernig leið þér að taka á vanda einhvers annars sem þíns eigin?

- Hvernig leið þér að heyra einhvern annan búa við vandamál þitt?

- Hvernig var það að gefa ráð varðandi eigin vandamál?

5) Æfing 3: Að sýna samúð

Framkvæmd:

- Skiptu þátttakendum í þriggja til fjögurra manna hópa. 

- Gefðu smá tíma fyrir alla hópsmeðlim til að hugsa um aðstæður (sínar eigin) þar   
 sem þeir vilja fá samúð. Þetta getur verið átök, áföll í fortíð eða nútíð, pirrandi   
 aðstæður eða jafnvel nýleg ástæða til fagnaðar eða gleði.

- Leyfðu hverjum hópi að byrja með sjálfboðaliða.

- Þegar sjálfboðaliðinn er búinn að lýsa aðstæðum sínum, eiga aðrir þátttakendur   
 í hópnum spyrja hvort hinn aðilinn finni fyrir ákveðinni tilfinningu („Ég ímynda mér  
 að þú gætir fundið fyrir _________. Er það þannig sem þér líður?“) Þangað til allar  
 viðeigandi tilfinningar eru tæmdar.

- Leyfðu síðan sjálfboðaliðanum að velta fyrir sér tilfinningunum sem komið hafa   
 fram og vera annað hvort sammála eða ósammála tilfinningunni og bjóða upp á   
 tilfinningar sem ekki hafa verið nefndar.

- Láttu sjálfboðaliðann útskýra þeirri tilfinningu sem er ríkjandi.

- Láttu þátttakendur endurtaka ferlið þar til allir meðlimir hópsins hafa fengið   
 tækifæri til að hljóta samkennd.
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6) Umræður um æfingu 3

Í lok æfingar 3 skal allur hópurinn koma saman aftur til ígrundunar.

7) Æfing 3: Hlutverkaleikur 

Sýnið þátttakendum eftirfarandi myndbönd:

- hlutverkaleikur sem sýnir samkennd við hlustun leiðbeinanda

https://www.youtube.com/watch?v=odXenbRMnU8 

- Teiknimynd (Inside Out) sýnir ferli samkenndar við hlustun

https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM

Paraðu alla saman í hlutverkaleik þar sem einn er leiðbeinandinn og þarf að hlusta 
með samúð á hinn sem er þátttakandi. Notið dæmi 1 og skiptið svo um hlutverk fyrir 
næsta dæmi.

Dæmi 1: Þátttakandi er ung, atvinnulaus móðir sem er orðin mjög örvæntingarfull 
eftir að hafa ekki náð árangri í síðasta atvinnuviðtali sínu (eftir að hafa þegar verið 
hafnað þrisvar).

Dæmi 2: Þátttakandi er ungur innflytjandi frá Austur-Evrópu, mjög hæfur en var 
mismunað í atvinnuviðtali þar sem ungum múslímskum flóttamanni var boðið starfið í 
stað hans (ástæða: stefna landsins).

Í lok æfingarinnar skal allur hópurinn koma saman aftur til ígrundunar. Spurðu 
þátttakendur:

- Fannst þátttakendum þeir hafa fengið samúð frá leiðbeinandanum?

- Fannst leiðbeinandanum erfitt að bjóða ekki upp á neina lausn á vandamálinu?

Umræður:

Bjóddu þátttakendum að tjá sig um efnið og það sem þeir hafa lært.

     

Heimild: Skrifað af Zsófia Pál og Andrea Hitter-Kovács.
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STUÐNINGSEFNI 3.13.1.: ICEBREAKER “tengjast”

1. Safnaðu hópnum í stórt opið rými.

2. Markmiðið er að búa til einn stóran hring.

3. Biðjið einn sjálfboðaliða um að standa með annarri hendi á mjöðm og deila síðan 
einni eða fleiri fullyrðingum (fyrri reynsla, annað hvort jákvæð eða neikvæð) um sjálfa 
sig með hópnum.

4. Þegar einhver úr hópnum heyrir fullyrðingu sem þeir eiga sameiginlega 
(hafi upplifað það sama, svipað eða finnist það hafa samúð, o.s.frv..) með 
sjálfboðaliðanum, eiga þeir að krækja olnboga við þá.

5. Þessi seinni manneskja deilir síðan einhverju um sig með hópnum og ný manneskja 
krækir olnboga við þá og svo framvegis.

6. Þetta ferli að deila og tengja heldur áfram eitt af öðru.

7. Til að ljúka hringnum skaltu bjóða síðustu manneskjunni að taka þátt í langri 
tengibrautinni til að deila einhverju um sig til að tengjast fyrsta sjálfboðaliðanum.

Hvernig á að spila

Safnaðu hópnum sama og útskýrðu að markmið þeirra er að búa til einn stóran hring 
þar sem hver einstaklingur er líkamlega tengdur tveimur öðrum, til vinstri og hægri.

Biddu einn sjálfboðaliða til að byrja með því að standa með annarri hendinni á 
mjöðm með olnboga út í loftið.

Bjóddu þessum hugrakka sjálfboðaliða að deila einni eða fleiri fullyrðingum um sjálfa 
sig sem aðrir í hópnum vita jafnvel ekki. Sem dæmi má nefna sérstök verðlaun sem 
þeir hafa einu sinni unnið, ákveðinn ferðamannastað sem þeir hafa heimsótt eða 
uppáhaldsbók, kvikmynd eða lag þeirra.

Hvetjið restina af hópnum ykkar til að hlusta vel og þegar einhver heyrir fullyrðingu 
sem þeir eiga sameiginlegt er þeim boðið að tengja olnboga (vinstri olnboga við 
hægri olnboga, svo að fólk geti horft í sömu átt) við fyrsta sjálfboðaliðann.

Næst mun þessi önnur manneskja deila einhverju um sig við hópinn og ferlið 
endurtekur sig með þriðju persónu sem tengir handleggi við manneskju tvö vegna 
þess að þeir deila einhverju sameiginlegu, og svo framvegis.

Haltu áfram leiknum þar til allir meðlimur hópsins hafa myndað sameiginlega lest.

Athugið að síðasti maðurinn til að tengjast mjög langri lest verður boðið að deila 
einni eða fleiri fullyrðingum um sig sem fyrsti sjálfboðaliðinn mun vonandi eiga 
sameiginlegt og gera þessum tveimur aðilum kleift að tengjast.

Einn stór tengdur hringur hefur nú verið myndaður, vel gert!

Hagnýt ráð

Þegar þú biður fólk um að deila með hópnum, gerðu þeim það ljóst að þeir hafa val. 
Þeir fá að velja hvað og hversu mikið þeir deila um sjálfa sig. Þessi æfing, reyndar öll 



73HANDBÓK

reynsla sem hyggst „brjóta ísinn“ meðal hópa fólks, má alls ekki vera ógnandi.

Hvetjum fólk til að deila einhverju um sjálft sig sem er ekki sýnilegt svo sem föt eða 
líkamlegir eiginleikar. Þú ert hins vegar dómarinn, fyrir suma hópa getur þetta verið 
allt í lagi.

Yfirlýsingarnar sem deilt er þurfa að vera um reynslu viðkomandi. Þess vegna eru 
fullyrðingar eins og „Ég hef aldrei gengið á tunglinu“ ekki hluti af þessum leik. Slíkar 
fullyrðingar lýsa ekki persónunni því þó hún sé sönn er hún er eitthvað sem flestir 
eiga sameiginlegt og því ekki einstök eða persónuleg fyrir viðkomandi.

Stundum, ef hópurinn þinn er mjög hlédrægur, gætir þú (sem leiðtogi) þurft að vera 
fyrsti sjálfboðaliðinn, til að gefa dæmi um hvernig tengingin virkar.

Gagnlegar hugmyndir

Hugtakið „að tengjast“ er nánast klisja þessa dagana, en kjarni þess heldur áfram að 
vera mjög öflugur, sama hvernig þú lýsir því. Ljóst er að ein besta leiðin til að styrkja 
tengsl og byggja upp traust meðal fólks er að tengjast þeim, þ.e. finna eitthvað 
sameiginlegt.

Heimild: https://www.playmeo.com/activities/ice-breakers-get-to-know-you-games/
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3.14 MIÐLUNARHÆFNI 

Tímalengd: 15-30 mínútur

Rökstuðningur:

Miðlun er áhrifaríkt ferli til að fjalla um áhyggjuefni og leitast við að semja um leið í átt 
að úrlausn. Miðlunarferlið er hægt að nota innan samfélags, viðskipta eða stjórnmála. 
Það getur falið í sér skipulagða þátttöku einstaklinga, para, hópa, samtaka og jafnvel 
opinberra stofnanna. Það er notað til að kanna áhyggjuefni og leggja til ramma eða 
leiðir fram á við. Miðlun hefur reynst árangursrík við þróun ályktana um mál er varða 
sambönd, fjárhag, vandamál á vinnustað eða jafnvel átök.

Miðlun sem ferli býður notendum leið til að greina mál og kortleggja mögulegar 
lausnir. Ferlið felur í sér margvíslega hæfni sem miðlari getur notað svo sem 
hlustun og athugun. Miðlari lærir að þróa eigin þekkingarstig og hæfni til að nota 
við sérstakar kringumstæður í gegnum nám og æfingu. Miðlunin er venjulega 
framkvæmd af hæfum fagmanni, „sáttasemjara“, sem hefur öðlast nákvæman skilning 
á kenningum og framkvæmd miðlunar. Hlutverk miðlara er lykilatriði en stofna 
verður til trausts, tryggja þagnarskyldu og beita hlutlausri nálgun. Miðlari leitast við 
að byggja upp faglegt samstarf með það fyrir augum að kortleggja leið sem gæti 
stuðlað að lausn vandamála. Miðlari verður að fylgja samþykktum skilmálum og 
beita bestu starfsvenjum í öllu ferlinu. Það er viðurkennt að trúnaður sé tryggður, 
þó er tilkynningarskilda vegna ákveðinna upplýsinga svo sem þeim er snúa að 
barnaverndarmálum.

Gert er ráð fyrir að leiðbeinandi noti miðlunarhæfni við hverskonar vinnu með 
einstaklinga til bætts þroska og þróun framtíðarsýnar sinnar. 

Námsmarkmið:

Námsefni þetta mun kynna miðlun sem ferli fyrir leiðbeinendur, til að öðlast 
grundvallarskilning á miðlunarhæfni svo sem hlustun, athugun og málsmeðferð. 
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Þátttakandi verður upplýstur um mikilvægi uppbyggingar trausts og trúnaðar sem 
hluti af miðluninni.

Undirbúningur:

  Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa.

  Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú   
 ætlar að varpa fram.

  Undirbúðu pappír og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður   
 spurningar og minnispunkta.

  Hafðu tilbúna töflu til að gera samantekt um umræðurnar

Verklag:

Hlustun: Miðlari þarf að þróa virka hlustunarhæfni til að öðlast skilning á þörfum 
þátttakanda. Virk hlustunarhæfni felur í sér hæfileika til að spyrja nákvæmra 
spurninga, hlusta á og íhuga svör til að byggja upp viðeigandi framhaldsspurningar. 
Aðferðin er byggð á samtalsstíl þátttakanda og miðlara (leiðbeinanda) til að öðlast 
almennan skilning á aðstæðum og þörfum einstaklingsins. Miðlari getur í framhaldinu 
veitt einstaklingi leiðbeiningar og ráð varðandi valmöguleika og framtíðarsýn.

5mín æfing: Hver meðlimur hópsins hefur þrjár mínútur til að skrifa þrjár spurningar 
til að öðlast grunnþekkingu á starfsferli, menntun og þjálfunarþörf annarra. Hópnum 
er síðan skipt í pör sem skiptist á að vera miðlari í eina mínútu. Miðlari verður að 
spyrja spurninga sinna og skrá viðeigandi upplýsingar. Þegar spurningum lýkur 
hefur hver einstaklingur eina mínútu til að skrifa þrjú ráð eða leiðbeiningar fyrir 
skjólstæðing sinn. Allar spurningar og ráðleggingar ættu að vera að skrifuð á Post-it 
og límt á sitthvort blaðið, fyrir spurningar annarsvegar og ráðleggingar hinsvegar. 

Athugun: Miðlari þarf að vera meðvitaður um að ómunnlega/líkamstjáning  er 
dýrmætt form samskipta og uppspretta upplýsinga. Slík tjáning getur aðstoðað 
miðlara við að meta áhuga einstaklings á viðfangsefni eða samtalssviði og getur 
verið upplýsandi um nálgun miðlarans. Líkamstjáning getur sýnt leiðindi, spennu, 
áhuga, kvíða, sjálfstraust, samþykki o.s.frv. Miðlari verður að vera vakandi fyrir 
líkamstjáningu og vera vakandi fyrir  tjáningu skjólstæðingsins án þess að valda 
honum vanlíðan. Athugun á líkamstjáningu ætti að nota til að styðja við spurningar 
og svör.

5mín æfing: Hversu góð er líkamstjáningar eftirtekt þín? Hver einstaklingur fær 
umslag með þremur myndum af andliti fólks. Hópurinn skiptist í litla hópa (2-4 
manna). Í þrjár mínútur skiptast einstaklingar hópsins á við að opna umslagið og 
fjarlæga eina mynd í einu og reyna að líkja eftir myndinni fyrir hina sem verða að 
giska á líkamstjáninguna sem verið er að túlka. Þegar hver einstaklingur hefur leikið 
skal hópurinn ræða allar myndirnar og samþykkja lista yfir viðeigandi líkamstjáningu 
sem síðan er settur með myndirnar á vegginn fyrir allan hópinn að sjá.
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Málsmeðferð: Við málsmeðferð verðu miðlarinn að fylgja samþykktum reglum 
málsmeðferðar. Þessar reglur setja fram ástæðu, umfang og hlutaðeigendur 
miðlunarinnar. Til að veita traust í málsmeðferðinni verða allir þeir sem taka þátt, 
að vera meðvitaðir um reglurnar áður en sáttamiðlunin hefst. Hver einstaklingur 
sem tekur þátt verður að vera meðvitaður um hlutverk og ábyrgð þeirra sem taka 
þátt í sáttamiðluninni. Þar á meðal hvort og hvernig sáttamiðlunin verður skráð 
niður, hvar verður hún geymd og hverjir hafa aðgang að henni. Þessar reglur eru 
mismunandi eftir eðli málsmeðferðarinnar enda ber lögbundnum aðilum að fylgja 
ströngustu reglum varðandi persónuupplýsingar. Leiðbeinendur eru hvattir til að afla 
sér þekkingar á lögum og reglum sem unnið er eftir á þeirra svæði og hafa þær til 
hliðsjónar í öllu sínu starfi enda þótt leiðbeinendur sinni ekki málefnum eða þjónustu 
á sama stigi. 

5mín æfing: Í litlum hópum (2-5 manna) kannið með notkun fartölva eða snjallsíma, 
finnið samtök eða starfsgreinar sem fylgja fundarreglum og hvað þeir kalla reglur 
sínar. Listið upp nöfn samtakanna og reglum þeirra á töflu. 

Heimild: Skrifað af Aidan Kenny og Vivienne Keegan
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3.15 RANNSÓKNARHÆFNI 

Tímalengd: 65 mínútur

Rökstuðningur: Þessi hæfni felur í sér hæfileika til að skoða ný efni og félagsleg mál 
sem þarf til að auka getu okkar til að þjóna samfélaginu. 

Námsmarkmið: Í þjálfuninni munu leiðbeinendur:

  Skoða leiðir til að greina almennar þarfir samfélagsins

  Skoða leiðir til að bera kennsl á mismunandi samfélagshópa innan svæðisins

  Skoða leiðir til að kanna þessa samfélagshópa og þarfir þeirra

  Skoða möguleika setursins til að koma til móts við þarfir fólks og samfélagsins

  Ræða hvernig þessi hæfni getur styrkt setrið í því að vera mótor samfélagsins

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa.

- Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú ætlar  
 að varpa fram.

- Undirbúðu pappír og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður 
spurningar og minnispunkta.

- Hafðu tilbúna töflu til að gera samantekt um umræðurnar

- Útvegaðu miða eða Post-it fyrir alla þátttakendur til að taka þátt í æfingum 
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Verklag:

1. Leiðbeinandi útskýrir markmið, tilgang og uppbyggingu æfingarinnar. Leiðbeinandi 
ætti að hvetja alla þátttakendur til að halda glósur í gegnum þjálfunina.  
10 mínútur

• Leiðbeinandi ætti að tala um mikilvægi þess að einbeita sér að staðbundnu 
samhengi og markmiði hvers leiðbeinenda/seturs

• Leiðbeinandi talar um mikilvægi frekari vinnu út frá niðurstöðum rannsókna. (Sjá 
kafla um stjórnunar- og skipulagshæfni)

 

2. Leiðbeinandi raðar þátttakendum í fjögra til fimm manna hópa og setur fram 
eftirfarandi spurningar og biður hópana að hugsa um þær, ræða saman og koma sér 
saman um þrjár tillögur fyrir hverja spurningu 15 mínútur – u.þ.b. 5 mínútur á hverja 
spurningu.

• Hvernig greinum við almennar þarfir samfélagsins? (óháð samfélagshópum) 

• Hvaða leiðir eru til að bera kennsl á mismunandi samfélagshópa svæðisins? 

• Hvaða leiðir eru til að greina þarfir ólíkra samfélagshópa?

Taktu frá tíma til að ræða um hverja spurningu með öllum hópunum í lokin.  
10 mínútur     

3. Allur hópurinn kemur saman fyrir þennan hluta. Leiðbeinandinn biður þátttakendur 
að greina mögulega undirhópa innan hópsins. Þátttakendur munu nota Post-it miða 
til að skrifa niður mögulega undirhópa sem geta átt við. Einnig er hægt að ímynda 
sér samfélagshópa sem eru ekki til staðar á námskeiðinu.  
10 mínútur 

3.1 Niðurstöður

Leiðbeinandi fer yfir miðana á Post-it ásamt þátttakendum.  
Hópurinn fjallar um niðurstöðurnar.  
15 mínútur

4. Umræður

Umræða um reynsluna af þjálfuninni, hvað lærðum við og hvað vantar?  
5 mínútur
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3.16 ATVINNURÁÐGJÖF 

Tímalengd: 15-30 mínútur

Rökstuðningur: Heimur atvinnumála er flókinn og síbreytilegur með nýjum tegundum 
tækni, þróunar og vinnubragða sem móta störf og starfsferla. Leiðbeinandi þarf 
að búa yfir breiðri og djúpri þekkingu á atvinnutækifærum og starfsferlum. Þar á 
meðal hæfnikröfur, nauðsynlega hæfni og reynslu fyrir ákveðnar tegundir starfa. 
Nú á tíð er gerð stöðug krafa um uppfærða hæfni, símenntun (Lifelong Learning 
– menntun alla ævi). Mikilvægt er að starfsmenn viðhaldi þekkingu og hæfileikum 
sínum í síbreytilegu starfsumhverfi nútímans. Leiðbeinandi getur ráðlagt og aðstoðað 
einstaklinga við að þróa raunhæfar starfsáætlanir byggðar á þekkingu og hæfni 
viðkomandi. Leiðbeinandi getur ráðlagt um fræðslu-, þjálfunar- eða hæfnivalkosti 
sem geta aukið tækifæri í starfi eða til að ná öðrum markmiðum starfsferilsins. Að 
auki getur leiðbeinandinn ráðlagt um tegundir og mismunandi stig hæfni, þar með 
talið raunmatsferli.

Námsmarkmið:

Þessi fræðsla mun kynna viðeigandi hæfni til að greiða fyrir atvinnu í hlutverkinu 
leiðbeinanda. Þetta felur í sér að öðlast skilning á nauðsynlegum stigum og 
tegundum hæfni sem krafist er fyrir viðeigandi atvinnuflokka og þekkingu á 
atvinnuúrræðum. Þar á meðal skilning á því hvernig nálgast megi nýja þekkingu, 
endurmenntun og hvernig á að fá viðurkenningu fyrir hæfni sem þegar hefur verið 
náð.

Undirbúningur:

  Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa.

  Undirbúðu glærukynningu með þeim skilgreiningum og spurningum sem þú   
 ætlar að varpa fram.

  Undirbúðu pappír og penna fyrir alla þátttakendur svo þeir geti skrifað niður   
 spurningar og minnispunkta.

  Hafðu tilbúna töflu til að gera samantekt um umræðurnar

Verklag:

Atvinnuráðgjöf er virk aðferð til að veita viðeigandi ráðgjöf og upplýsingar 
um menntun, þjálfun og hæfniskröfur sem nauðsynlegar er framgangi í starfi. 
Leiðbeinandinn notar hæfni sína til að aðstoða einstaklinga við að huga að núverandi 
hæfni og starfsreynslu og greina hæfni sem þarf til að opna dyr að nýju starfi eða 
til framfara í núverandi starfi. Leiðbeinandinn fær upplýsingum frá einstakling, og 
að ígrunduðu máli býður upp á ráðgjöf um hvernig eigi að fá aðgang að menntun 
og þjálfun eða hvert eigi að fara til að fá frekari upplýsingar eða stuðning til að ná 
atvinnumarkmiðum sínum.
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Æfing: 

Skiptu hópnum í 3-5 manna hópa og gefðu þeim 20 mínútur til að ræða þrjá 
eftirfarandi umræðupunkta (hæfniskröfur, atvinnuupplýsingar og fræðsluaðilar) og 
kortleggja svör við hvern lið og skrifa niður. Hver hópur tilnefnir einn einstakling til 
að kynna hugmyndir hópsins. Þegar allir hópar hafa kynnt sínar niðurstöður verður 
almenn umræða og skoðanaskipti um öll efnin og hvort allir séu sammála.

1. Hæfniskröfur

• Hvaða stig og tegund hæfni er gerð krafa um á þínu svæði?

• Hvernig getur einstaklingur fengið viðurkenningu á þekkingu og hæfni sem hann 
býr yfir? (raunfærnimat)

2. Upplýsingar um atvinnumál

• Hvaða atvinnuúrræði og stoðþjónusta eru í boði á þínu svæði?

• Listið upp helstu samtök sem tengjast atvinnumálum sem starfa á þínu svæði

3. Menntun og þjálfun

• Listið upp helstu menntastofnanir á þínu svæði

• Listi yfir helstu aðila á sviði fræðslu og námskeiða á þínu svæði

Viðbótar spurningar til umfjöllunar, ef tími gefst:

- Listið upp hvaða hindranir geta komið í veg fyrir gefandi atvinnutækifæri 
einstaklinga

- Listið upp hvaða stuðning vantar til að auðvelda atvinnuleit einstaklinga?

Heimildir: Skrifað af Aidan Kenny og Vivienne Keegan
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3.17 AÐLÖGUNARHÆFNI 

Tímalengd: 45-60 mínútur

Rökstuðningur: Það er mikilvægt að þátttakendur skilji hugmyndina um aðlögun, 
sem þýðir að til að ná árangri verða þeir stundum að vera á undan straumnum en 
einnig taka þátt í breytingum sem eiga sér stað. Að aðlagast vísar bæði til afstöðu og 
aðgerða, annað getur ekki verið til án hins.

Námsmarkmið: Eftir æfingarnar munu þátttakendur:

  Skilja ávinning aðlögunarhæfninnar

  Læra að þróa aðlögunarhæfni sína

  Skilja hvernig beita megi hæfninni í fjölbreyttu umhverfi eða aðstæðum

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu með mögulegar skilgreiningar og spurningar, sem þú vilt  
 setja fram

- Útvegaðu blöð og penna fyrir alla þátttakendur til að taka skrifa spurningar og   
 minnispunkta

- Stuðningsefni fyrir þátttakendur með æfingum/umræðum

Verklag: 

- Settu fram fræðilegan bakgrunn og bentu á mikilvægi aðlögunarhæfni

- Sýndu fram á hagnýt dæmi um aðlögunarhæfni

- Bjóddu þátttakendum að ræða saman og leyfðu þeim að mynda eigin hugmyndir  
 um aðlögunarhæfni

- Auðveldaðu lærdóminn með samtali og hópaumræðum meðal þátttakenda með   
 verkefnum eða æfingum (hversu aðlögunarhæf erum við? Æfingar)

- Útskýrðu ávinninginn af aðlögunarhæfni

- Bjóddu uppá leiðir til að þróa aðlögunarhæfni

- Fáðu fólk til að átta sig á því hvernig aðlögunarhæfni hefur getað komið þeim til   
 góða

Kostir aðlögunarhæfni

- Þú munt taka áskorunum betur. Þú takmarkar ekki hugsun þína og þú ert opin fyrir  
 fjölbreyttum og óvæntum lausnum á áskorunum í hvaða umhverfi sem er

- Þú munt verða betri leiðtogi. Frábærir leiðtogar gera sér grein fyrir því að ekki er   
 hægt að forðast breytingar og því eru þeir jákvæðir þegar erfiðleikar koma upp

- Þú munt búa yfir viðeigandi hæfni. Aðlögunarhæfni er sérstaklega mikilvæg til að  
 fylgja eftir þeirri þróun sem á sér stað í samfélaginu. 
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Hvernig á að þróa aðlögunarhæfni sína

Aðlögun er hæfni sem tekur tíma og æfingu, mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
þeim skrefunum sem þarf að fylgja og hafa opinn hug. Líta þarf á aðlögun sem 
skylduhæfni ef við viljum að okkur fari fram.

- Lærðu af öðrum, það þýðir að fylgjast með og þróa betri leið til framfara gegnum  
 þekkingu og reynslu annarra

- Taktu minnispunkta þegar þetta fólk sýnir aðlögunarhæfnina sem þú hefur áhuga á  
 að læra eða biddu þá beint um ráð og leiðbeiningar.

- Einbeittu þér að jákvæðum eiginleikum þegar hlutirnir fara ekki eins og til var   
 ætlast. Ef þér finnst erfitt að bera kennsl á jákvæðnina skaltu byrja á að leggja   
 áherslu á hvað þú lærðir þegar hlutirnir gengu ekki upp.

- Vertu fús og tilbúinn til að gera mistök. Að gera mistök getur stundum verið   
 leiðinlegt en það skiptir máli að takast á mistökin, ef þú lærir af þeim prófarðu aðrar  
 lausnir sem þú getur lært af.

- Spyrðu spurninga. Að spyrja spurninga er frábær leið til að læra meira og skora   
 á rótgrónar leiðir til að gera hlutina. Þetta er lykilatriði í aðlögunarhæfni. Lærðu að  
 spyrja réttu spurninganna á réttan hátt til að fá þýðingarmikil og dýrmæt svör.

Æfing 1: Hversu aðlögunarhæf erum við? 

• Lýstu aðstæðum þegar þú varst beðinn um að gera eitthvað sem þú hefur aldrei 
gert áður. Hvernig brást þú við? Hvað lærðir þú?

• Lýstu aðstæðum þar sem þú tókst upp nýtt kerfi, ferli, tækni eða hugmynd sem 
var ólíkt gömlu leiðinni til að gera hluti.

• Rifjaðu upp þegar þér var úthlutað verkefni fyrir utan þekkingu þína. Hvernig 
tókst þú á við verkefnið? Hver var niðurstaðan?

• Segðu frá stærstu breytingunni sem þú hefur þurft að takast á við. Hvernig 
aðlagaðir þú þig að þeirri breytingu?

• Segðu frá þeim tíma sem þú hefðir þurft að aðlagast vinnubrögðum einhvers 
annars til að ná markmiðum þínum.

• Ertu að gera tilraunir með starfsferil þinn með því að prófa ný áhugamál á 
mismunandi hátt innan og utan sérsviðs þíns?

• Ertu að lesa um hefðir og þróun innan, og á jaðri, núverandi atvinnugreinar og 
sérsvið þíns?

Heimildir: Skrifað af Dr. Ioannis Salamouris, Dr. Maria Goussia og Vasilis Rizos
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Stuðningsefni 3.17.1. Aðlögunarhæfni

Eitt af því sem einkennir árangursríka leiðbeinendur er aðlögunarhæfni þeirri til að 
mæta námsþörf skjólstæðinga sinna, þetta er leið til vaxtar fyrir báða aðila. Orðið 
„Mentor“ (ísl. Leiðbeinandi) kemur frá Odyssey Homer. Mentor hét ráðgjafi hins unga 
Telemachus. Góðir leiðbeinendur eru færir um að efla og þróa næmni, sveigjanleika, 
þolinmæði, endurgjöf og aðlögunarhæfni til að sjá hlutina með augu skjólstæðings 
síns og starfa í samræmi við það. Að vinna með mismunandi menningarhópum eða 
í menningarlega fjölbreyttum samfélögum er erfitt jafnvel fyrir reynda sérfræðinga 
(Wadud & Berkowitz, 2018).

Samkvæmt Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus þýðir aðlögun að 
breyta hugmyndum sínum eða hegðun til að gera þær viðeigandi í nýjum aðstæðum.

Samkvæmt Reinschmid, o.fl. (2010), eru eftirfarandi flokkar aðlögunarhæfni:

• Menningaraðlögun: Að sníða samskiptin til að mæta heimsmynd og lífsstíl 
samfélagsins.

• Hugræn aðlögun: Að breyta tungumáli, lestri eða þroskastigi samskiptanna.

• Aðlögunarhrif-hvetjandi: Aðlagast þáttum sem tengjast kyni, þjóðerni, 
trúarbrögðum og félagshagfræðilegum bakgrunni þátttakenda.

• Aðlögun umhverfisins: Vistfræðilegir þættir samfélagsins, t.d. að hittast í 
almenningsgarði frekar en á stofnun.

• Aðlögun efnisinnihalds: Að sníða tungumál, myndefni, dæmi, atburðarás og 
athafnir sem notaðar eru við samskiptin.

• Aðlögun aðferðar: Að breyta skipulagi og markmiði samskiptanna, sem geta haft 
áhrif á virkni.

Í grófum dráttum er aðlögun tengd því ferli að samþykkja eða hafna fyrirhugaðri 
breytingu. Það eru viðunandi breytingar eins og:

• Þýða tungumál eða breyta orðaforða

• Skipt um menningarlegar tilvísanir 

• Bæta við viðeigandi sannreyndu efni til að gera aðferðirnar meira aðlaðandi

• Aðlögun felur ekki í sér breytingar á lykilþáttum eða fræðilegum grunni.

Það eru nokkrar gagnlegar spurningar og hugsanir sem hjálpa okkur að þróa rétt 
viðhorf og rétta nálgun. Það er gagnlegt að útbúa kennsluefni með því að greina á 
milli a) skynjunar og tilfinninga b) staðreynda.
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a) Skynjun og tilfinningar 

i. Hvernig líður fólki varðandi málið?

ii. Hver og hvað hefur áhrif á afstöðu andstæðinga þinna?

iii. Hvað þarf til að fá stuðning?

b) Staðreyndir

i. Hvern hefur málið áhrif á?

i. Hvaða þættir stuðla að vandamálinu eða markmiðinu?

ii. Hvaða afleiðingar hefur málið (t.d. samfélagslegt, efnahagslegt)?

iii. Hverjar eru hindranirnar (pólitískar, menningarlegar o.s.frv.) til að taka á málinu?

iv. Hver eru tiltæk úrræði til að taka á málinu?
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Tímalengd: 60 - 75 mínútur

     

Rökstuðningur: Efnið fjallar um hæfni til að leysa vandamál, sem oft getur verið flókið 
og erfitt ferli. Til að tryggja að leiðbeinendur hafi góðan grunn til að leysa vandamál 
er mikilvægt að skipta ferlinu upp í aðskilin verkefni með þátttakandanum. Þjálfunin 
kynnir IDEAL aðferðina til að leysa vandamál sem leið til að skoða mismunandi þætti 
vandans.

     

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu leiðbeinendur:

  skilja IDEAL aðferðina til að leysa vandamál

  skilja hvernig á að skipta upp úrlausnarferlinum í minni einingar

  vera skapandi þegar finna þarf lausnir á vandamálum 

     

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu með mögulegar skilgreiningar og spurningar, sem þú vilt  
 setja fram

- Útvegaðu blöð og penna fyrir alla þátttakendur til að taka skrifa spurningar og   
 minnispunkta

- Hafðu tilbúna töflu til að skrifa samantekt og umræðupunkta

- Skiptu hópnum í fjögurra manna hópa

     

Verklag:  

1) Kynning á markmiði og rökstuðningi um þjálfunarefnið og innihald (5 mín.)

Kynntu stuttlega innihald æfingarinnar og markmiðið

     

2) Kynning á IDEAL aðferðinni til að leysa vandamál með því að nota stuðningsefni 
2.18.1. (10 mín.)

Haltu stutta kynningu á úrlausnum vandamála með því að nota textann hér að neðan 
og stuðningsefni 2.18.1. um IDEAL aðferðina og tengsl þess við kennslu.

Oft getur verið flókið og erfitt ferli að leysa vandamál. Til að tryggja að leiðbeinendur 
hafi góðan grunn til að leysa vandamál er mikilvægt að skipta ferlinu upp í aðskilin 
verkefni með leiðbeinandanum. Þjálfunin kynnir IDEAL aðferðina til að leysa 
vandamál sem leið til að kryfja vandann skref fyrir skref. Þannig geta allir gengið úr 
skugga um að þeir hafi greint raunverulegt vandamál, en ekki bara áhrif vandans. 
Leiðbeinandi aðstoða við að finna mismunandi lausnir og jafnvel gera tilraunir með 

3.18 HÆFNI TIL AÐ TAKAST Á VIÐ HINDRANIR  
OG LEYSA VANDAMÁL 
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fjölbreytta möguleika svo grípa megi til aðgerða. Þátttakendur verða þó að leysa sín 
vandamál á eigin vegum þó leiðbeinandi getur hjálpa t.d. við að fá aðgang að nýjum 
upplýsingum eða hvetja þátttakendur til að virkja tengslanet sitt.

Vandamál í raunveruleikanum eru oft flókin og erfið og þarfnast oft breytts hugarfars 
til leysa þau. Þetta er ekki hægt að þjálfa upp með skemmtilegri æfingu eingöngu, en 
æfingar við að leysa vandamál geta minnt á að lausnirnar eru ekki alltaf augljósar.

Oft krefst lausn á flóknu vandamáli að fleiri aðstoði við leit lausnar, jafnvel gæti þurft 
utanaðkomandi hjálp, mikilvægt er að nýta allar mögulegar leiðir og virkja tengslanet 
viðkomandi til að finna lausn á vandanum.

3) Æfing 1 – hendur í böndum (15 min.)

Notaðu stuðningsefni 2.18.2. fyrir verklag æfingarinnar.

4) Umræður um æfinguna (5 min.)

Biddu hópana um að ræða hvernig æfingin gekk. Þú getur notað spurningarnar í 
Stuðningsefni 2.18.2.
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5) Æfing 2 – Halda á blöðum (20 min.)

Notaðu stuðningsefni 2.18.3. fyrir verklag æfingarinnar.

6) Umræður um æfinguna (5 min.)

Biddu hópana um að ræða hvernig æfingin gekk. Þú getur notað spurningarnar í 
Stuðningsefni 2.18.3.

7) Umræður – samantekt um hvernig á að vinna með úrlausn vandamála sem 
leiðbeinandi (10 min.)

Biddu þátttakendur að ræða saman hvernig hæfni  til að leysa vandamál skiptir 
máli í starfi leiðbeinanda. Skrifaðu upp umræðupunktana. Ef þú hefur ekki tíma fyrir 
umræðunnar geturðu dregið saman punkta sem þú heyrðir frá hópunum við úrlausn 
æfinganna. Láttu leiðbeinendur gera athugasemdir við athugasemdir þínar. 

8) Lokaumræða um æfingarnar og námsefnið (5 min.)

Bjóddu uppá umræður um fundinn og það sem allir hafa lært. 

Heimildir: Skrifað af Niels Ole Ankerstjerne og Maren M. Pilegård Andersen.

Námsefnið er byggt á eftirfarandi efni:

https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/
ArticleView/articleId/1151/categoryId/116/Hands-and-Strings-Exercise.aspx

https://vimeo.com/266259864

https://www.minterapp.com/3-effective-problem-solving-strategies-know-workplace/
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Stuðningsefni 3.18.1.: IDEAL úrlausn vandamála

IDEAL úrlausn vandamála var kynnt af Bransford og Stein árið 1984. 

IDEAL er góð leið til að vinna með vandamál en aðferðin byggir á að leysa vandamál 
með því að skoða það frá mismunandi sjónarhornum og brjóta það niður í fimm 
skref. 

 

I – Identify – Greina vandamálið 

D – Define – Greina orsökina 

E – Explore – Greina mögulegar aðgerðir  

A – Act - Grípa til aðgerða 

L – Look back - Líta til baka og læra  

  

I - Identifying the problem.  

Í stað þess að finna sökudólg þá að greina vandamálið sjálft, hvert er raunverulega 
vandamálið. T.d ég er orðin svo rosalega pirruð og allir bögga mig, ég er með stuttan 
þráð en þegar ég hugsa út í hvað ég hef verið að gera man ég að ég hef verið að 
fara seinna að sofa en venjulega og sofið minna.  

D - Defining the cause.  

Eftir að hafa greint vandamálið vandlega og komist að því hvert vandamálið er 
raunverulega þá er komið að því að greina orsökina. Mjög mikilvægt að greina megin 
orsökina og þannig má koma í veg fyrir frekari vandamál. Með því að greina og vinna 
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með orsökina má oft leysa fleiri en eitt vandamál.  Hér erum við að greina orsökina, 
orsökin fyrir pirringnum er þreyta og svefnleysi sem stafar að því að ég fór ekki nógu 
snemma að sofa. 

E - Exploring possible strategies.  

Nú vitum við orsökina sem olli vandamálinu þá þurfum við aftur að hugleiða hvaða 
mögulegu lausnir eru fyrir hendi og hvaða mögulegu aðgerða er hægt að grípa til. 
Hér gætum við kannað möguleikana um að fara fyrr að sofa, vakna seinna, eða koma 
sér upp hollari svefnvenjum og rútínu sem styður við bætta líðan. Hér veltum við 
upp öllum hugmyndum og tökum upplýsta ákvörðun um hvað sé besta að gera í A- 
action. 

A - Action.  

Þegar við höfum ákveðið til hvaða aðgerða á að grípa til þess að byrja að vinna að 
því að leysa vandamálið er nauðsynlegt að hefjast handa við breyttar venjur, það er 
ekki nóg að vita vandamálið, orsökina og lausnina ef ekkert er gert í því!  

Í þessu tilfelli myndum við t.d. hætta að drekka koffín seinnipartinn og sleppa 
símanum uppí rúmi, búa til góða rútínu til að sofa betur.  

Þegar maður grípur fljótt til aðgerða þá sjáum við líka fljótt árangur. Stundum kemur 
maður auga á vandamálið og fókuserar of lengi á það án þess að halda áfram 
skilgreiningunni og finna lausnir. Og þegar lausnin er komin, þarf bara að sofa meira, 
þá er stundum erfitt að taka af skarið og bæta það sem þarf að bæta. Það er ekki 
svo að “hálfnað verk þá hafið er” virki hér, því þú verður að grípa til aðgerða svo 
vandamálið batni!  

Ef okkur finnst aðgerðin ekki vera að skila árangri við lausn vandamálsins þá reynum 
við næstu aðgerð 

L - Look back and Learn  

Öll reynsla er lærdómur. Ef lausnin okkar virkaði vel þá er það gott og við lýtum til 
baka til að læra af reynslunni. Ef til vill finnum við önnur vandamál sem við getum 
tæklað með öðrum hring í IDEAL. Ef lausnin okkar var ekki alveg nógu góð þá 
þurfum við líklega að fara annan hring, ef við erum alveg viss um að rauverulegt 
vandamál er rétt greint (I - Identify – Greina vandamálið) og orsökin er skýr (D 
– Define – Greina orsökina) þá reynum við að finna nýjar leiðir til að takast á við 
vandamálið (E – Explore – Greina mögulegar aðgerðir) og bregðast við með öðruvísi 
hætti í þetta skipti (A – Act - Framkvæma eða grípa til aðgerða).

Heimild:

https://www.minterapp.com/3-effective-problem-solving-strategies-know-workplace/
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Notaðu tvö bönd til að binda hendur eins og sýnt er hér að ofan. Hálfur metri á 
lengd ætti að vera kjörin. Vertu viss um að binda böndin ekki of þétt um hendurnar. 

Gakktu úr skugga um að hnútarnir séu fastir og losni ekki auðveldlega.

Tilgangur: Þetta er hópeflisæfing þar sem meðlimir hóps þurfa að leysa vandamál 
saman. Aðeins tvær manneskjur taka þátt í verkefninu og ekki er hægt að skipta um 
þátttakendur á meðan á æfingunni stendur. Aðrir liðsmenn eiga að veita stuðning 
eða leggja til lausnir fyrir þessa tvo einstaklinga til að fylgja eftir. Fyrir vikið veitir 
þessi æfing næg tækifæri til að sjá hvernig lið nálgast tiltekið vandamál, koma 
hugmyndum á framfæri og leysa vandamál í sameiningu.

Markmið: tveir einstaklingar eru bundnir saman og þurfa að finna leið til að losa sig 
hvor frá öðrum með hjálp hópsins.

Það sem þú þarft: Tvö stykki af böndum um það bil hálfur metri hvor fyrir hvern hóp. 
Afrit af leiðbeiningarblaði fyrir hvern hóp.

Skipulag

• Skiptu þátttakendum í fjóra hópa (aðlagað eftir fjölda þátttakenda).

• Gefðu hverjum hópi tvö bönd.

• Biðjið hvern hóp að tilnefna tvo einstaklinga til æfingarinnar á meðan aðrir veita 
stuðning og leggja til lausnir til að leysa vandann.

• Dreifðu afriti af leiðbeiningarblaði til hvers hóps.

• Biðjið hópana að binda hendur tveggja sjálfboðaliða með því að nota 
leiðbeiningarnar sem fylgja.

Stuðningsefni 3.18.2.:  Æfing 1 - Hendur í böndum
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• Úthlutaðu 5 mínútum fyrir þessa fyrstu uppsetningu.

• Þegar allir hóparnir eru tilbúnir skaltu útskýra að markmiðið er að losa sig frá hvor 
öðrum án þess að eiga við hnútana á úlnliðunum eða klippa böndin. Allir meðlimir 
hvers hóps verða að vinna saman sem teymi til að leysa vandann.

• Úthlutaðu 15 mínútur fyrir þennan hluta.

• Fylgstu með öllum hópum svo þú getir veitt viðbrögð um teymisvinnu þeirra í 
samantekt eftir æfinguna.

• Þú getur notað æfinguna sem keppni milli hópa til að bæta smá tímaþrýsting við 
vandamálið. Í þessu tilfelli skaltu setja hópa breitt í sundur svo þeir geti ekki séð 
hvorn annan auðveldlega.

• Eftir þann tíma sem gefinn er skaltu biðja þá sem höfðu lokið verkefninu að sýna 
fram á lausn þeirra.

• Ef enginn gat fundið lausn, geturðu kynnt staðallausnina. Vertu viss um að gera 
þetta áður en þú heldur áfram svo að fulltrúarnir séu ekki uppteknir af verkefninu í 
kjölfar æfingarinnar.

• Umræður um æfinguna.

Tímasetning:

Útskýra æfinguna: 5 mínútur

Æfing: 5mín undirbúningur + 15mín úrvinnsla vandans = 20 mínútur

Hópumræður: 10 mínútur

Umræða: Hvað finnst þér um nálgun liðsins til að leysa vandann? Voru 
sjálfboðaliðarnir duglegir við að hlusta á hugmyndir sem aðrir liðsmenn höfðu lagt 
til? Hvernig voru gæði munnlegra samskipta? Hvernig gekk þátttakendum að koma 
í orð hugmyndum sínum og leiðbeina sjálfboðaliðum? Tilnefndu hóparnir leiðtoga 
til að samræma framkvæmdir? Tók einhver sjálfkrafa hlutverk leiðtoga? Hvað myndir 
þú gera öðruvísi ef þú myndir fara í gegnum þessa æfingu aftur? Hvað lærðir þú af 
aðferðum annarra hópa?

Heimild: https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/
articleType/ArticleView/articleId/1151/Hands-and-Strings-Exercise.aspx
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Stuðningsefni 3.18.3.:  Æfing 2 – Hversu mörgum blöðum getur par haldið á 

Tilgangur: Þetta er hópeflisæfing þar sem meðlimir hóps þurfa að leysa vandamál 
saman. Aðeins tvær manneskjur taka þátt í verkefninu og ekki er hægt að skipta um 
þátttakendur á meðan á æfingunni stendur. Aðrir liðsmenn eiga að veita stuðning 
eða leggja til lausnir fyrir þessa tvo einstaklinga til að fylgja eftir. Fyrir vikið veitir 
þessi æfing næg tækifæri til að sjá hvernig lið nálgast tiltekið vandamál, koma 
hugmyndum á framfæri og leysa vandamál í sameiningu.

Markmið: Hversu margar pappírsarkir getur liðið raðað milli tveggja aðila, án þess að 
brjóta eftirfarandi reglur:

• Pappírsarkir mega ekki snerta hvora aðra

• Báðir þátttakendur verða að snerta öll blöðin

• Ekki er hægt að nota lím (lím, bréfaklemmur eða önnur áhöld)

• Ekki má brjóta pappírsblöðin

• Blöðin mega ekki snerta gólfið

Hvað þarf: Mikið magn af pappír (sem er á leið í endurvinnslu hvort sem er) og rými 
til að vinna saman í hópum.

Skipulag:

- Skiptu þátttakendum í fjóra hópa (aðlagað eftir fjölda þátttakenda)

- Útskýrðu reglurnar

- Láttu hvern hóp skipa tvo sjálfboðaliða til að vera þeir sem halda blöðunum uppi

- Restin af hópnum hjálpar til við að festa pappírinn og vinna saman hvernig eigi að 
raða sem mest af pappír milli sjálfboðaliðanna

- Gefðu hópunum 7 mínútur til að framkvæma æfinguna samtímis

- Haltu keppni milli hópanna til að sjá hvaða hópur notar fleiri blöð

- Gerðu athuganir á mismunandi tækni og ræddu í framhaldinu hvað var áhrifaríkast

- Fylgstu með umræðum hópanna
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Tímasetning: 

Útskýrðu æfinguna: 5 mínútur

Æfing: 7 mínútur

Umræður: 5 mínútur

Umræða: Hvað finnst þér um nálgun liðsins til að leysa vandann? Voru 
sjálfboðaliðarnir duglegir við að hlusta á hugmyndir sem aðrir liðsmenn höfðu lagt 
til? Hvernig voru gæði munnlegra samskipta? Hvernig gekk þátttakendum að koma 
í orð hugmyndum sínum og leiðbeina sjálfboðaliðum? Tilnefndu hóparnir leiðtoga 
til að samræma framkvæmdir? Tók einhver sjálfkrafa hlutverk leiðtoga? Hvað myndir 
þú gera öðruvísi ef þú myndir fara í gegnum þessa æfingu aftur? Hvað lærðir þú af 
aðferðum annarra hópa?
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3.19 DEILUSTJÓRNUN 

Tímalengd: 80-90 mínútur 

Rökstuðningur: Þjálfunin gefur fræðilega og hagnýta kynningu á lausn deiluefna. Það 
er mikilvægt fyrir leiðbeinendur að skilja að þegar ekki er tekið rétt á deilum getur 
það skaðað samband hlutaðeigandi einstaklinga en þegar deilur eru meðhöndlaðar 
af virðingu og á jákvæðan hátt þá gefur það tækifæri til vaxtar og styrkir að lokum 
tengslin.

Námsmarkmið:  

Eftir æfingarnar munu þátttakendur:

  Hafa þróað dýpri skilning á deilum 

  Hafa öðlast skilning á hvernig þeir skynja deilur og hvaða áhrif deilur hafa á   
 lífsreynslu

  Hafa öðlast skilning og iðkað mismunandi aðferðir við að takast á við deilur

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu með mögulegar skilgreiningar og spurningar, sem þú vilt  
 setja fram

- Útvegaðu blöð og penna fyrir alla þátttakendur til að taka skrifa spurningar og   
 minnispunkta

- Tafla/skjár fyrir umræðupunkta

- Skiptu þátttakendum í 3ja-4ra manna hópa

Dagskrá:

- Kynning á markmiði og áherslum efnisins (5 mín)

- Æfing 1 – Skilgreining deilna / Hvar stendur þú (25 mín)

- Umræða um æfinguna (5 mín)

- Æfing 2 - Aðferðir / tækni til að takast á við átök (Hlutverkaleikur) (35 mín)

- Umræða um æfinguna (5 mín.)

- Loka athugasemdir (5 mín.) 

Verklag:

Kynning á markmiði og áherslum efnisins

Kynntu stuttlega innihald æfingarinnar og markmiðið. Gefðu stutta kynningu á 
deilum, deilustjórnun og lausnum (notaðu stuðningsefnið).
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Að stýra og leysa deilur

Deilur munu nánast óhjákvæmilega eiga sér stað í hópum og teymum, eða milli 
einstaklinga sem eiga í einhverskonar sambandi, t.d. faglegu. Deilur eru meira en bara 
ágreiningur, deilur eru átök tveggja, eða fleiri, einstaklinga.

Deilur milli einstaklinga almennt geta skapast vegna:

- misskilnings

- munur á viðhorfum og gildum einstaklinga, þetta geta verið persónuleg viðhorf eða  
 gildi

- mismunur á áhuga og hvata einstaklinga, slíkur munur getur leitt til samkeppni um  
 völd, stöðu og auðlindir

- munur á einstaklingum, fólk hefur mismunandi persónuleika og skapgerðir

- tilfinningar, fólk getur haft sterkar tilfinningar en dulbúið þær í vinnuskilyrðum með  
 því að tala um reglur eða hefðir, deilur geta vakið upp neikvæðar tilfinningar og leitt  
 til enn frekari deilna

- þegar kemur að leiðbeinendasamböndum geta deilurnar t.d. verið vegna    
 misskilnings leiðbeinanda og þátttakanda á eiginleikum eða persónugerð hvers   
 annars, neikvæðra tilfinninga og mistúlkun á aðferðum, t.d. hvort leiðbeinandinn   
 hafi veitt stuðning og stuðningsstigið (Rajuan, Beijaard, & Verloop, 2007).

Ekki eru allar deilur eyðileggjandi. Best er að ræða umdeilurnar opinskátt og með 
uppbyggjandi hætti en slíkt getur leitt til dýpri skilnings og betri ákvarðana.

Áskorunin fellst í tilhneigingunni til að meta úrlausn deilna sem sigur eða tap, þ.e. 
í deilum tveggja er alltaf einn sem vinnur og hinn tapar. En það er mögulegt að 
komast að niðurstöðu þar sem þættir beggja eru samþykktir, þá sigra báðir (win-win). 
Til þess þarf vettvang og vilja fyrir opnar umræður og sanngjarna ákvarðanatöku.

Lausn deilna er alltaf háð hegðun þeirra sem hlut eiga að máli. Til útskýringar getur 
verið gagnlegt að flokka viðbrögð fólks við átök í fimm flokka (sjá stuðningsefni). 
Þessir flokkar endurspegla jafnvægið á milli samvinnu og ákveðni. Samvinna stendur 
fyrir það að hve miklu leyti viðkomandi reynir að fullnægja áhyggjum þess sem 
hann á í deilum við og ákveðni er hversu ákveðinn viðkomandi er í að uppræta eigin 
áhyggjur umfram annarra. 

Frekari upplýsingar fylgja í æfingu 2.
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Stuðningsefni 3.19.1.: Skilgreining deilna: Hvar stendur þú?

Merktu við eftirfarandi setningar sem endurspegla hugsunarhátt þinn. 

Ég trúi að deilur Sammála Ég trúi að deilur Sammála

Skaði sambandið Styrki sambandið

Eigi að forðast Eigi að leysa

Úrlausn er byggð á stöðu 
og valdi

Úrlausn er byggð á jafnrétti 
valdsins

Lítur fram hjá mismun á 
skoðunum

Viðurkennir og metur 
skoðanamun

Ekkert af því að græða Getur verið hvati vaxtar

Snýst um ábyrgð
Snýst um skilning og 

samkomulag

Leiðir af sér sigurvegara 
og tapara

Báðir deiluaðilar geta orðið 
sáttir (win-win)

Tímasóun
Geta hreinsað undirliggjandi 
spennu og dregið fram mál 
sem eru mikilvæg fyrir aðra

Táknar yfirgang Auðveldi breytingar

Táknar kvíða
Lærdómstækifæri um sjálf 

okkur og aðra

Samtals Samtals

Reiknaðu hvað þú ert sammála mörgum staðhæfingum í hvorum dálki fyrir sig. 

Berið saman svör ykkar í hópnum og ræðið um niðurstöðurnar.
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Stuðningsefni 3.19.2. - Lausn deilna

Leiðbeiningar til eftirlitsmanns:

Hlutverkaleikur

Verkefni þitt er að fylgjast með því sem fram fer í hlutverkaleiknum og greina frá 
athugunum þínum um hvernig þátttakendur leystu deilur.

Taktu sérstaklega eftir hvort annar hvor félaginn dró sig til baka eða gaf eftir. Var 
samkeppni eða samvinna?

Eftir hlutverkaleikinn: þegar allur hópurinn kemur saman er verkefni þitt að greina frá 
deilunum og hvernig þátttakendur leystu það.

Stuðningsefni 3.19.3. - Skref að úrlausn deilna 

• Hafðu stjórn á tilfinningum þínum (viðmót, orð og líkamstjáning)

• Finndu þægilegan stað í einrúmi til að ræða deilurnar

• Viðurkenna að vandamál er til staðar

• Sammælast um að komast að niðurstöðu

• Vinna að því að skilja sjónarhorn allra sem hlut eiga að máli

• Skilgreina upptök deilnanna

• Skilgreina tækifæri til málamiðlana

• Sammælast um áætlun til að vinna úr deilunni

• Þakka viðkomandi fyrir samvinnuna

• Fylgja árangrinum eftir



100 KNOW HUBs

Stuðningsefni 3.19.5 – Aðgerðir til úrlausna deilna

Forðast - (hunsa)

Sumt fólk gerir allt sem það getur til að halda sig frá deilumálum. Þeir telja að það 
sé auðveldara að draga sig í hlé en að glíma við deilur og líkar almennt ekki að vinna 
með fólki sem er fljótt að eiga í hvers konar deilum. Með þessum stíl er ekki fjallað 
um áhyggjur. Það er lítið um áræðni og samvinnu, markmiðið er að tefja. Rétt er að 
nota þennan stíl við málefni sem eru lítið mikilvæg, draga úr spennu eða kaupa tíma. 
Það er líka gagnlegt þegar þú hefur litla stjórn á aðstæðum, þarft að leyfa öðrum 
að takast á við deilurnar eða þegar vandamálið er hluti af stærra máli sem þarf að 
afgreiða sérstaklega.

Keppast (ég vinn, þú tapar)

Sumt keppnisfólk telur að „sigur sé allt“ og reyna að yfirbuga andstæðinga sína 
með því að neyða lausn sína á þá og velja aðgerðir fram yfir íhugun. Markmið þeirra 
eru mjög mikilvæg fyrir þau en sambandið er það ekki. Þeim finnst ekki að þarfir 
annarra séu mikilvægar og leitast við að ná markmiðum sínum sama hvað það kostar. 
Reyndar er þetta ósjálfgefin hegðun fyrir marga, þegar þeir standa frammi fyrir 
ógn gefast þeir upp eða berjast til baka. Til að nota þennan stíl með góðum árangri 
verður hann að vera mildaður með skynsemi, viðurkenndur sem stefna og notaður 
meðvitað, frekar en að bregðast við þessari leið út af ótta, óöryggi eða óvissu.

Stuðningsefni 3.19.4 - Úrlausn deilna

Hlutverkaleikur í þriggja manna hópum, leiðbeinandi og þátttakandi leika eftirfarandi 
hlutverk, eftirlitsmaðurinn fylgist með og tekur punkta. 

Hlutverkaleikur – deilur leiðbeinanda og þátttakenda 

Pétur (mjög reynslumikill og vinsæll leiðbeinandi, hefur venjulega mjög annasama 
áætlun, leiðbeinir fjölda farandfólks í þekkingarmiðstöðinni á staðnum) og Yussuf (36 
ára þátttakandi, langtímaatvinnulaus) hafa verið saman í leiðbeinandasambandi í þrjá 
mánuði. Í upphafi, fyrstu tvo mánuðina, gekk allt vel en í mánuð hefur Yussuf verið 
seinn (15-30 mín.) á alla fundi. Við upphaf fundar segir Pétur „Yussuf, þetta er í þriðja 
sinn í þessum mánuði sem þú ert seinn og þetta hindrar mig í að vinna vinnuna mína 
almennilega. Þetta getur ekki haldið áfram. “

Yussuf svarar: „Fyrirgefðu, en ég næ ekki alltaf á nákvæmlega á réttum tíma. Eins og 
þú veist er ég einstætt foreldri og á hverjum morgni þarf ég að koma börnunum í 
skólann. Að auki held ég að það sé ekki heimsendir ef þú bíður 15 mínútur eftir mér, 
þar sem ég veit að þú átt engin börn heima til að sjá um. “
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Samvinna (ég vinn, þú vinnur)

Þetta fólk metur sín eigin markmið og sambönd. Þeir líta á deilur sem vandamál sem 
þarf að leysa og leita lausna þar sem báðir aðilar ná markmiðum sínum. Reyndar 
líta þeir oft svo á að úrlausn deilna bæti sambönd með því að draga úr spennu milli 
tveggja einstaklinga. Þeir munu leggja mikla áherslu á að finna lausn sem báðir aðilar 
geta samþykkt. Samstarfið felur í sér að bæta sambönd, þróa lausnir, skilja og deila 
sjónarhornum og skuldbinda sig. Með því að nota þennan stíl er hægt að styðja við 
opna umræðu, hæfni í verkefnum, hugarflug, dreifingu vinnu meðal liðsmanna og 
þróun skapandi úrlausna. Samstarfshæfni fela í sér hæfileika til að nota virka hlustun, 
nálgast aðstæður á vinsamlegan hátt, greina tillögur og undirliggjandi áhyggjur.

Þóknast - (ég tapa, þú vinnur)

Fólk sem telur að samskipti séu mikilvægari en persónuleg markmið þeirra passar við 
þessa aðferð. Þeir vilja að aðrir hrífist að þeim og samþykkti. Samhljómur og friður er 
mikilvægastur og þeir eru tilbúnir að gefa upp markmið sín til að bjarga samböndum. 
Þessi aðferð felur í sér hæfileika til að fórna, vera óeigingjarn, getu til að hlýða 
fyrirmælum og gefa eftir.

Málamiðlun (mætumst á miðri leið)

Þessi aðferð þýðir að sleppa tökum af (a.m.k. hluta af) áhyggjum þínum og 
skuldbindast í lausn með þeim sem deilt er við. Þetta er hóflega ákveðið og hóflega 
samvinnuþýtt, markmiðið er að finna miðju og svar sem er sanngjarnt fyrir báða aðila. 
Málamiðlunarstíllinn er oft notaður þegar málefni eru mikilvæg og báðir aðilar eru 
jafn staðfastir. Málamiðlun krefst góðra samskipta til að halda samræðunum opnum, 
viðurkenna öll sjónarhorn og vilja til að gefa eftir hluta væntinga þinna til að ná 
sameiginlegri niðurstöðu.
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3.20 LAUSNARMIÐUN 

Tímalengd: 65 mínútur

Rökstuðningur: Leiðbeinendur þurfa að þjálfa hæfni sína í að aðstoða þátttakendur 
við að einbeita sér að lausnum fremur en vandamálum.

Námsmarkmið: Eftir þjálfunina munu leiðbeinendur:

  skilja hvað lausnarmiðuð nálgun er í sambandi leiðbeinanda og þátttakenda

  nota spurningar sem beinast að lausninni í starfi sínu sem leiðbeinandi

  geta notað spurningar frá lausnamiðaðri nálgun til að styðja leiðbeinendur við að  
 þróa framtíðarsýn og lausnamiðaðri hugsunarhátt

Undirbúningur: 

- Hafðu tilbúna tölvu og skjávarpa

- Undirbúðu glærukynningu um lausnarmiðun í starfi og OSKAR aðferðafræðina

- Útvegaðu blöð og penna fyrir alla þátttakendur til að taka skrifa spurningar og   
 minnispunkta

Verklag:  

Lausnarmiðað starf fellst í því að því að hjálpa fólki að komast í átt til þeirrar framtíðar 
sem það vill og læra hvað er hægt að gera á annan hátt með því að nota núverandi 
hæfni sína, áætlanir og hugmyndir, frekar en að einblína á vandamálið.

Starfið var upphaflega þróað í Bandaríkjunum á níunda og tíunda áratugnum. 
Þessi aðferð leggur áherslu á að koma fram við fullorðið fólk, þátttakandann, sem 
sérfræðing í eigin lífi. Leiðbeinendur spyrja spurninga til að hjálpa fólki til að komast í 
átt að framtíðinni sem það vill og hjálpa þeim að gera jákvæðar breytingar í lífi sínu.

Þó að meginreglan sé einföld er framkvæmdin oft ekki auðvelt ferli. Leiðbeinendur 
þurfa að spyrja spurninga sem koma raunverulega að kjarna málsins og koma með 
skapandi leiðir til að hjálpa fólki að finna þeirra lausn.

Dagskrá:

- Kynning á markmiði og áherslum efnisins (10 mín)

- OSKAR aðferðafræði, kynning, sjá stuðningsefni (5 mín) 

- Æfing 1 – Hlutverkaleikur með lausnarmiðun (2x20 mín)

- Umræða um æfinguna (10 mín)
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Umræður: 

• Hvernig gætirðu notað aðferðafræði lausnarmiðunar til að styðja leiðbeinendur?

• Á hvaða stigi leiðbeinendasambandsins gætir þú notað lausnarmiðaðar 
spurningar?

• Hvaða áhyggjur hefur þú af því að nota spurningar sem beinast að lausnarmiðun 
með leiðbeinendum?

Heimildir: Skrifað af M. Begoña Arenas og aðlagað úr The MenterING Handbook 
(Training session 9) og Personal Coaching Information.
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Stuðningsefni 3.20.1.: Lausnarmiðun í starfi

Áherslur lausnarmiðunar eru stutt íhlutun með áherslu á lausnir en ekki vandamál. 
Verkefni eru unnin út frá því hvernig þátttakandinn upplifir aðstæðum sínar. Unnið út 
frá fyrri reynslu þátttakanda til að leysa vandamál og með því að velta fyrir sér árangri 
sem hefur náðst þegar þeir hafa brugðist við með fjölbreyttum hætti.

 

Hvernig það virkar 

• Bera kennsl á markmið, sérhæfð, raunhæf, náanleg (sjá kafla um 
markmiðasetningu). Markmiðið er oft fundið með því að spyrja réttu 
spurninganna.

• Leitaðu að undantekningum þegar árangur næst, þ.e.a.s. hvað var gert öðruvísi.

• Biddu þátttakandann að rifja upp mismunandi aðferðir sem hafa gengið vel. 

• Hversu slæmt er ástandið á kvarðanum 1-10 og hvað þarf að breyta til að breyta 
því?

Uppbygging kennslu um O.S.K.A.R 

Þessi aðferð er til að meta það sem þátttakandinn vill og vill ekki auk þess að meta 
hæfni og úrræði sem til þarf.

Mundu eftir MUKK (GEMS)   

Markmið (goals), undantekningar (exceptions), kraftaverkaspurning (miracle 
questions), kvörðun (scaling pitfalls) 

• Ekki vera of lausnarmiðaður, leyfðu þátttakandanum að hugsa sjálfur

• Ýttu við þátttakandanum ef hann er ekki tilbúinn til að finna lausn

• Hugsaðu um aðra valkosti, lausnir eða tækni

• Vertu ekki hræddur við vandamálið

• Fólk gæti þurft að segja sína sögu, hlustaðu

• Pollýönnu heilkenni: vertu ekki of jákvæður, það kann að virðast óeinlægt
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Æfing 1

Þátttakandi: Berðu kennsl á vandamál og reyndu að leysa það með leiðbeinanda 
þínum  

• Leiðbeinandi:  Notaðu O.S.K.A.R við lausnarmiðun með þátttakandanum til að: 

• Setja markmið og kanna aðstæðurnar með kraftaverkaspurningu (outcomes)

• Ræðið aðstæðurnar og mögulegar breytingar (scaling)

• Notaðu undantekninguna, kannaðu aðstæður þar sem þátttakandinn leysti úr 
vandamáli (know how og resources)

• Umræða um staðfestingu, aðgerðir og endurskoðun 
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Stuðningsefni 3.20.2.: fimm stig OSKAR

1. O – Outcome (útkoma)

2. S – Scaling (kvarði)

3. K - Know-How (þekking)

4. A - Affirm & Action (staðfesting og aðgerðir)

5. R- Review (endurskoðun)

1. Outcome – útkoma

• Útkoma sem þátttakandinn vill ná, getur verið langtímamarkmið eða 
skammtímamarkmið

• Væntingar þátttakanda úr leiðbeinendasambandinu og hvernig þeir munu meta 
gagnsemi þess

• Hin fullkomna framtíð eða hin fullkomna atburðarás sem þátttakandinn óskar 
sér. Á þessum tímapunkti gætirðu viljað spyrja kraftaverkaspurningarinnar sem 
raunverulega hjálpar honum að sjá fyrir sér í smáatriðum tilætluðum árangri.

2. Scaling - kvarði

Þegar leiðbeinandinn þinn er með skýra mynd af tilætluðum árangri sínum geturðu 
komist að því hvar þeir eru nú þegar í tengslum við þetta. Notkun kvarða er mjög 
góð leið til að hjálpa til við að mæla þetta. t.d. á kvarðanum 1 - 10, þar sem 1 táknar x 
og 10 táknar y, hvar ertu í tengslum við þetta markmið.

3. Know-how  - þekking

• Hvaða hæfni, þekkingu og eiginleika hefur þú sem getur hjálpað þér?

• Hvenær hefurðu gert þetta eða eitthvað svipað áður?

• Hvað myndu aðrir segja að væri að virka fyrir þig?

• Þessi áfangi snýst í raun um að grafa eftir gulli og það ætti að gefa sér nægan 
tíma til að komast að og nýta þau úrræðum sem þátttakandanum stendur til boða.

4. Affirmation & action – staðfesting og aðgerðir

Staðfestingin snýst um jákvæða styrkingu á því sem þú hefur heyrt og endurspegla 
jákvæðar athugasemdir um helstu styrkleika og eiginleika sem þátttakandinn hefur 
tjáð, t.d. „mér þykir mikið til koma af þekkingu þinni á þessu sviði“ eða  „það er 
augljóst af því sem þú hefur sagt að þetta virkar fyrir þig“

Aðgerð snýst hinsvegar um að hjálpa þátttakandanum að ákvarða hvaða aðgerðir 
þeir munu grípa til núna.
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5. Review – endurskoðun 

Þetta lokastig í aðferðafræði OSKAR er til að endurskoða framfarir í kjölfar aðgerða 
og er því líklegast að þessi liður fari fram í byrjun næsta fundar, eftir að þátttakandinn 
hefur unnið í verkefnum sínum. Áherslan er á að meta jákvæðar afleiðingar 
aðgerðanna:

• Hvað er betra?

• Hvað gerðir þú til að gera breytingar vel?

• Hvað heldur þú að muni breytast næst?

Ýtarefni: TEDtalk upptaka um lausnarmiðun. Mel Gill flytur fyrirlesturinn „Uncommon 
Sense: Moving from a Problem-Focused to Solution-Focused Mindset“ á TEDxVarna, 
https://www.youtube.com/watch?v=9jv4hIsNR1k
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Þekkingarsetur sem uppbyggjandi afl í dreifðum byggðum

Verkefni þetta er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu 
afstöðu höfundar. Framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.


