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Um Essið 
 
Verkefnin í þessu námsefni snúa öll að því að bæta 
skilning okkar á sjálfinu á einhvern hátt. Með því að 
vinna markvisst að bættri sjálfsþekkningu má vonandi 
auka hamingjuna og almenna vellíðan.  
 
Þau verkefni sem finna má hér er hægt að nota á 
margvíslegum stöðum, svo sem í hópastarfi í 
félagsmiðstöðvum, íþróttaklúbbum, æskulýðsstarfi 
eða hefðbundnu skólastarfi óháð skólastigum.  
 
Aðferðirnar krefjast ekki undanfara og því ættu 
verkefnin að vera aðgengileg flestum í ólíkum 
aðstæðum.  
 
Allt efnið byggist á því að hægt sé að vinna það í bók 
(skissubók eða dagbók) og/eða í starfi með hóp. 
Bókin er einkamál nemenda. Ég tala um 
þátttakendur, nemendur og kennara í þessum 
leiðbeiningum. Mögulega passa þau orð ekki fyrir 
ykkar starf og þess vegna er gott að hafa það í huga 
og skipta þeim út ef þurfa þykir. 
 
Verkefnin voru prófuð með 13 stelpum í 10. bekk í 
félagsmiðstöðinni Frosta í Hagaskóla, vorið 2019. 
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Áherslurnar í Essinu eru bætt sjálfsþekking, aukið 
sjálfstraust, skapandi skissuvinna, skapandi skrif og 
bætt jákvæð sjálfsmynd. 
 
Þessar kennsluleiðbeiningar eru unnar sem hluti af 
MA verkefni mínu frá Listkennsludeild LHÍ 2019. 
 
Ég vona að námsefnið verði til þess að tengja á milli 
félagsmiðstöðva og skóla sem og að brúa bilið í 
lífsleiknikennslu sem virðist oft verða útundan.  
 
Nafnið Essið kemur frá orðatiltækinu að vera í essinu 
sínu. Það er ástand sem þýðir að vera vel fyrir 
kallaður og almennt glaður. Einnig byrja mörg 
viðfangsefnin á bókstafnum s; sjálfsmildi, sköpun, 
skrif, sjálfstraust og slökun.  
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Markmið 
 
Essið hefur það að markmiði að bæta sjálfsþekkingu 
ungmenna með dagbókarskrifum og öruggu rými til 
tjáningar.  
 
Að æfa tjáningu í hóp hefur góð áhrif á sjálfsþekkingu 
og skrif í dagbókina verða auðveldari.  
 
Einnig er mjög mikilvægt að tileinka sér jákvætt 
sjálfstal, sjálfum sér til framdráttar og vaxtar. 
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Af hverju að nota 
dagbók? 
 
Dagbókarskrif hafa lengi verið notuð til að hjálpa fólki 
sem glímir við geðræn vandamál. Einnig nota margir 
listamenn skissubækur og dagbækur jöfnum höndum 
til að skrásetja líf sitt. Sjálf hef ég notað bækur og 
skrif í þær til að kynnast tilfinningum mínum betur og 
þannig var kveikjan að þessu námsefni.  
 
Verkefnin henta vel ungu fólki sem er leitandi og að 
finna sig og sína persónu. Sjálfsþekkingu er hægt að 
þjálfa með æfingum og þær æfingar sem eru í þessari 
bók hafa það að markmiði. 
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Almenn hæfniviðmið 
 
Þar sem námsefnið er skipulagt utan hefðbundins 
skóla og óháð aldri er engin kennsluáætlun fyrir 
verkefnið. Tillögur að uppbyggingu er hægt að nota 
til stuðnings til að gera slíka ef þarf. Hér eru 
hæfniviðmið sem miðast við 10. bekk í grunnskóla. 
Eftir að hafa farið í gegnum verkefnið með þeim aldri 
finnst mér hann eiga vel við en hægt er að aðlaga 
viðmiðin að þeim aldri sem er unnið með. 
 
Við lok námskeiðsins getur nemandi: 
 

• tjáð sig í hóp 

• deilt sögum af sjálfum sér 

• hlustað af athygli á aðra 

• skrifað í dagbók sér til gagns og gamans 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• hugsað fallega til sín  
 
Viðmiðin eru bara hægt að uppfylla ef nemandi tekur 
þátt og vinnur verkefnin samviskusamlega. Þar sem 
þátttakan var ekki skylda þegar efnið var prófað eru 
engin matsviðmið eða viðmið um mætingarskyldu.  
 
Matið sem var stuðst við var sjálfsmatsspurningar 
sem nemendur svöruðu og þæ má finna á bls. 42. 
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Sjálfsmildi 
 
Að hugsa vel til sín er lykillinn til að ná árangri á þessu 
námskeiði. Með jákvæðri sjálfsmynd eykst meðvitund 
um styrkleika þína og þú getur frekar séð þig í 
raunsæju ljósi. 
 
Sjálfsmildi snýst um að taka sér með opnum örmum, 
dæma ekki tilfinningar sínar og vera í raun besti vinur 
sinn. 
 
Mér finnst gott að byrja á að nota hugtak eins og 
sjálfsmildi frekar en sjálfsást því áður en maður byrjar 
að elska er mikilvægt að taka sig í sátt. 
 
Þessa setningu er gott að segja, upphátt eða í hljóði: 
Ég er í lagi eins og ég er og þarf engu að breyta. 
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Góður andi í hóp 
 
Þegar byrja á hópastarf þarf að huga að mörgu.  
 
Að treysta tel ég vera mikilvægasta hugtakið, að 
nemendur treysti sér til að deila og sýni öðrum traust 
og virðingu. 
 
Gott er að vera með hópeflisleiki í byrjun til að brjóta 
ísinn aðeins ef þátttakendur þekkjast lítið. Leikir eins 
og Ég og ég líka hjálpar fólki að kynnast, hreyfa sig 
smá og hafa gaman.  
 
Leikurinn er svona: Allir sitja í hring og stólarnir eru 
einum færri en þátttakendur. Einn stendur í miðjunni 
deilir einhverju sérstöku um sig, ef einhver á sömu 
sögu stendur viðkomandi upp og þeir sem standa 
þurfa að skipta um sæti. Sá sem fær ekki ekki sæti er 
næsti til að deila inni í hringnum. 
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Tillaga að uppbyggingu 
 
Gott er að miða við að vera með u.þ.b. 10-15 
einstaklinga í hóp. Ef möguleiki er fyrir hendi er 
tilvalið að hittast vikulega eða aðra hvora viku í tvo 
klukkutíma í senn í 6-8 skipti. Ef vinna á verkefnin 
innan skóla er hægt að stytta fundina eins og hentar í 
stundaskrá og teygja á verkefnunum yfir eina önn t.d. 
 
Mikilvægt er að aðstæður séu huggulegar og að 
nemendum líði vel í rýminu sem er notað. Ef hægt er 
að vera annars staðar en í skólastofu er það frábært. 
 
Að gefa rými til umræðna og vera sveigjanlegur 
stjórnandi er mjög mikilvægt. Einnig er gott að 
kortleggja hópinn í upphafi, það er hægt að gera með 
því að fá þátttakendur til að svara nokkrum 
spurningum um sjálfsmynd sína og tilfinningar áður 
en hafist er handa. (Dæmi á bls. 42) 
 
Verkefnin eru merkt A, B og C verkefni eftir lengd og 
gerð. Einn fundur gæti samanstaðið af einu A 
verkefni og einu til þremur B verkefnum. Einnig er 
hægt að púsla nokkrum B og C saman ef það hentar. 
C verkefnin er þau sem vinnast utan funda og í 
frítíma, þau eru meira til stuðnings en auðvitað er 
hægt að vinna þau í hóp ef tími gefst til. 
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A: tekur um 1-2 klukkutíma 

 

B: tekur um 15-30 mín 

 

C: eru unnin utan tímarammans 
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Tillaga að skipulagi miðað við 6 skipti 

 
1. Kynning á dagbókum 
Þægindahringurinn (bls. 22) 
Dagbókaræfingar (bls. 40) 
Þakklætisblóm (bls. 31) 
Bréf frá þér til þín (bls. 32) 
 
2. Að deila 
More than one story (bls. 21) 
 
3. Hugleiðslutími 
Hefðbundin hugleiðsla og málun (bls. 17-20) 
 
4. Kynning á sjálfsmildi (bls. 11) 
Lyklar (bls. 28) 
 
5. Styrkleikar og eiginleikaverkefni (bls. 27) 
Fyrirmyndir (bls. 33) 
Ef tími gefst: Frjáls málun/skapandi skrif 
 
6. Tilfinningaæfingar (bls. 24-25) 
 

Einnig eru mörg verkefni sem henta því vel að vera 

unnin utan funda og því er ekki úr vegi að gefa þau í 

lok fundanna eða rafrænt á milli funda, þau eru 

merkt með C. 
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Tékk inn – tékk út  
 

Í hópastarfi þar sem ólíkir einstaklingar koma saman 
er mjög mikilvægt að byrja og enda fundina alltaf á 
markvissan hátt. Tékk inn og tékk út er einföld æfing 
sem hægt er að gera í upphafi og í enda tímans til að 
fá betri skilning og tilfinningu fyrir hópnum, bæði 
sem leiðbeinandi og nemandi. 
 
Hver og einn segir stuttlega frá því hvernig honum 
líður og hverjar áhyggjur/áskoranir/ 
tilhlökkun/gleðiefni dagsins eru. Stundum hafa 
einstaklingarnir mikla þörf fyrir að deila og stundum 
ekki og það er allt í lagi. Tékk inn snýst um að segja 
aðeins frá þér akkúrat núna og hvaðan þú kemur í 
dag.  
 
Í lok tímans er gott að fara aftur saman í hring og 
gefa öllum pláss til að segja frá sinni upplifun af 
fundinum. Eftir slíkan hring er gott að enda stundina 
og tala jafnvel um hvað er á dagsskrá næst. 
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Hugleiðsla 
 
Til kennara:  
Hægt er að kynna hugleiðslu á margs konar hátt. 
Áður en byrjað er gæti verið gott að kanna hvernig 
hópurinn er staddur með einföldum 
öndunaræfingum.  
 
Að anda inn um nefið og út með andvarpi getur verið 
erfitt fyrir suma en gott til að brjóta ísinn. Það er 
hægt að gera nokkrum sinnum.  
 
Öndun þar sem haldið er fyrir nasirnar með þumli og 
litla fingri til skiptis og andað út og inn með sömu nös 
og svo skipt yfir er hægt að gera í nokkar mínútur til 
að æfa einbeitingu að önduninni sérstaklega. 
 
Einnig getur sumum jafnvel þótt krefjandi að loka 
augunum í hóp og því er hægt að fara yfir það að allir 
eru að slaka á fyrir sig og það er ekki auðvelt að gera 
með opin augun. 
 
Stutt leidd hugleiðsla eftir slíkar æfingar og svo 
umræður um líðan eftir hana er kjörin byrjun á fundi. 
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Hér á eftir er stuttur hugleiðslutexti sem ætti að taka 
um 10-15 mínútur. Gott er að lesa hugleiðsluna mjög 
hægt, mun hægar en venjulegan texta og taka pásur 
milli setninga. Einnig er hægt að finna upplesnar 
hugleiðslur á netinu ef það hentar betur. 
 

Við komum okkur vel fyrir í sitjandi stöðu og 
lokum augunum. 
Við öndum inn um nefið og út um nefið og 
leyfum okkur að lenda saman hér í rýminu.  
Síðan tökum við mjúklega eftir því hvernig 
okkur líður núna og hvort líkaminn okkar kalli 
á einhverja breytingu á stöðunni sem við erum 
í áður en við höldum áfram.  
Svo skönnum við niður frá hvirfli hvernig 
líkamanum okkar líður.  
Ef það eru einhver óþægindi tökum við bara 
eftir þeim en þurfum engu að breyta.  
Við færum athyglina niður höfuðið, út í axlir, 
niður brjóstkassa og handleggi,  
út í fingur og niður í maga.  
Við finnum fyrir innyflunum okkar og 
snertiflötunum þar sem við sitjum.  
Við færum okkur niður sterku lærin, hnén, 
kálfana, ökklana og út í tærnar. 
Líkaminn þyngist og við finnum fyrir því 
hvernig þyngdaraflið hjálpar okkur að slaka á.  
(aðeins lengri pása)  
Síðan færum við athyglina aftur að 
andardrættinum og finnum með hverri 
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innöndun að við erum að næra blóðið okkar 
með súrefni og með hverri útöndun getum við 
slakað betur á. Við getum séð fyrir okkur 
hugsanir okkar eins og ský á himni og núna 
erum við að reyna að sjá í bláan himinn.  
Ef hugsanirnar leita á okkur skulum við taka 
eftir þeim og ýta þeim blíðlega frá. Núna erum 
við að horfa á bláa himininn.  
Ef einbeitingin hverfur og hugurinn fer á flug 
er hægt að einbeita sér að andardrættinum og 
telja andardrættina.  
Einn á innöndun og tveir á útöndun.  
Við teljum upp í tíu og byrjum síðan upp á 
nýtt.  
Nú gerum við þetta nokkrum sinnum. 
(pása og allir einbeita sér að öndun í ca. 2 mín) 
Við ætlum að færa athyglina rólega inn í 
líkamann aftur (í nokkra mínútur) og byrja að 
hreyfa fingur og tær og smám saman verða 
hreyfingarnar stærri. Við opnum svo augun á 
okkar tíma þegar við erum tilbúin. 
 

 
Eftir hugleiðslu er gott að ræða áhrif hennar á okkur 
og almenna líðan í slökunarástandi. Þetta getur verið 
erfitt í fyrstu skiptin fyrir fólk sem hefur ekki hugleitt 
áður svo kannski þarf að prófa þessa æfingu nokkrum 
sinnum áður en þátttakendur fara að finna fyrir góðri 
slökun. 
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Annars konar hugleiðsla 
 
Eftir hefðbundna hugleiðslu er sniðugt að halda 
áfram með svipaða tækni á annan hátt. Í sköpun 
komast margir í hugleiðsuástand. Frjáls málun í hóp 
getur myndað góðan anda og flæðisástand.  
 
 
Verkefni: Nemendur setjast saman við borð og fá að 
prófa vatnsliti og gouacheliti á vatnslitapappír. Með 
því að bjóða upp á góðar vörur er hægt að leyfa þeim 
að gera tilraunir sem koma þeim mögulega á óvart. 
Gott er að leiða umræðu um tilfinningar í litum 
samhliða máluninni. Þetta verkefni getur tekið 30-90 
mínútur 
 
 
Hugleiðsla og frjáls málun getur verið A verkefni 
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Að deila 
 
Til að æfa traust innan hóps er gott að deila 
persónulegum vangaveltum og að segja frá sjálfum 
sér. Félag fagfólks í frítímaþjónustu gaf út spilið More 
than one story sem er mjög fjölþætt spil sem hægt er 
að nota með hópum af öllum stærðum og gerðum. 
Það samanstendur af spilum í spilastokkastærð sem 
hafa öll einfaldar leiðbeiningar um frásagnir. Segðu 
frá staðnum sem þú ólst upp á, segðu frá síðasta 
skipti sem þú sýndir hugrekki, segðu frá manneskju 
sem gleður þig og svo lengi mætti telja. Ef ekki hægt 
er að nálgast þetta spil er möguleiki á að útbúa 
svipað á spjöld fyrir fundinn. Einnig er hægt að fá 
nemendur með í að útbúa spurningar og frásagnir 
sem þeir hafa áhuga á að heyra eða segja frá.  
 
Þessi æfing er mjög mikilvæg til að mynda gott traust 
innan hópsins og til að fá fólk til að kynnast betur.  
Mjög gott er að leyfa umræðum að flæða ef þær fara 
af stað. Í svona æfingu fá allir að tjá sig og allir fá rými 
til að deila. Einnig æfist hlustun vel því allir sem eru 
ekki að segja frá sitja og hlusta af athygli.  
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Þægindahringurinn 
 
Til kennara: Ungt fólk er oft ekki meðvitað um 
hugsanir sínar, viðbrögð við þeim og hegðun 
almennt. Til að átta sig á hvað við gerum og hvers 
vegna ræðum við um þægindahringinn. Á örugga 
svæðinu er allt sem við gerum án þess að hugsa og 
reynir ekki sérstaklega á okkur. Þar á enginn 
lærdómur sér stað. Teygjusvæðið er þar fyrir utan og 
það sem okkur finnst kannski erfitt en yfirstíganlegt 
að gera er á því svæði. Þar lærum við mikið með því 
að prófa nýja hluti sem hræða okkur smá. Þetta er 
mjög mismunandi eftir einstaklingum. Sumum gæti 
þótt erfitt að panta pítsu í síma en lítið mál að halda 
fyrirlestur fyrir bekkinn. Upplifun okkar er alltaf 
persónuleg. Á hættusvæðinu förum við í 
panikkástand, við getum fengið kvíðaviðbrögð og 
önnur líkamleg viðbrögð. Þar eru hlutirnir sem við 
hræðumst mest og lærum ekkert af því að demba 
okkur í að gera.  
 
 
 

 
 
 



 23 

 
 
Þægindahringurinn er eins 
og spælt egg, rauðan er 
örugga svæðið. Þar líður 
okkur vel. Hvítan er 
teygjusvæðið og þar líður 
okkur ekki alltaf vel en þar 
lærum við nýja hluti. Með 
tímanum stækkar örugga 
svæðið ef við erum dugleg 
að fara á teygjusvæðið. Fyrir utan teygjusvæðið er 
hættusvæðið. Þar er heita pannan og við viljum 
ekkert fara þangað. Þar á heldur enginn 
lærdómur sér stað. 
 
Verkefni: 

• 3 hlutir sem ég geri sem eru á örugga 
svæðinu mínu (hægt að skrifa í bókina og 
ræða svo saman) 

 

• 3 hlutir sem eru á teygjusvæðinu mínu (geta 
verið hlutir sem hræða mig pínu og ég hef 
verið að fresta) 

 

• 3 hlutir sem ég gæti aldrei gert (eru á 
hættusvæðinu mínu)  



 24 

Tilfinningar 
 
Þegar vinna á með tilfinningar er gott að opna 
umræðuna í listrænu samhengi. Hvað eru tilfinningar 
og af hverju er mikilvægt að hafa orð yfir þær? 
Hvernig tilfinningar vakna við að hlusta á ákveðna 
tónlist, horfa á bíómyndir eða skoða liti og myndlist? 
Einnig er gott að ræða hvort tilfinningarnar séu 
ákjósanlegar, jákvæðar eða neikvæðar. 
 
Listi yfir tilfinningar til að styðjast við (ekki tæmandi): 
Kvíði, ótti, áhyggjur, hræðsla, óöryggi, streita, 
óróleiki, þunglyndi, söknuður, sorg, vonleysi, depurð, 
einmanaleiki, skömm, eftirsjá, sjálfshatur, reiði, 
hatur, öfund, pirringur, spenna, æsingur, ánægja, 
hamingja, gleði, ást, von, tilhlökkun, stolt, hressleiki, 
hugrekki, ró, jafnvægi, samkennd, galsi, þakklæti. 
 
Verkefni 1: 
Tilfinningatengingar 
Nemendur sitja í hóp og útbúa saman lista yfir 
tilfinningar. Þegar listinn er tilbúinn skrifum við 
eftirfarandi við ca. fimm valdar tilfinningar:  

• Litur sem á við þessa tilfinningu 

• Tónlist (lag, flytjandi, stefna) 

• Bíómynd 

• Annað? 
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Dæmi: Reiði 

• Rauður 

• Du hast - Rammstein 

• Anger Management, Fight Club 
 
Verkefni 2:  
Tilfinningalisti 
Nemendur vinna í bækurnar sínar og reyna að finna 
og skrifa niður allar tilfinningarnar sem þeir hafa 
upplifað síðustu vikuna. Þetta getur verið mjög 
persónulegt og jafnvel erfitt svo þyrfti að meta það 
hvort ætti að deila með hópnum þeim tilfinningum 
sem koma á blað. Hægt er að bjóða yfir hópinn að 
deila og þá leyfa þeim sem kjósa að segja frá.  
 
Verkefni 3: 
Frjáls málun og tilfinningar 
Með því að mála með t.d. akrýlmálningu á striga og 
vinna einungis með liti og að gera bakgrunn er hægt 
að byrja umræðu um liti og tilfinningar. Þeim 
bakgrunnum sem nemendur gera er hægt að stilla 

upp og spyrja hvaða tilfinningu þeir 
tengja við litinn, áferðina eða 
myndflötinn í heild. 
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Eiginleikahringurinn 
 
Hópurinn byrjar á að setjast saman og skrifa niður 
eiginleika og styrkleika sem er gott að hafa og eru 
ákjósanlegir. Þegar listinn er orðinn langur er hægt að 
útbúa miða fyrir hvern og einn styrkleika og 
nemendur velja sér einn sem á við þá.  
 
Nemendur segja koll af kolli frá því sem þeir völdu og 
af hverju. 
 
Ef tími gefst er einnig gott að nemendur velji 
styrkleika fyrir manneskjuna sér á hægri hönd og segi 
frá vali sínu. 
 
Svona stund er mikilvæg fyrir tengsl og að læra að 
hrósa sér, öðrum og að taka hrósi. Einnig er líklegt að 
skýrari mynd komi á eigin styrkleika. 
 
Einnig er hægt að nálgst styrkleikakort ef lítill tími 
gefst til að búa þau til. Edda Björgvins leikkona samdi 
kort sem hægt er að kaupa á styrkleikar.is. 
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Lyklar 
 
 
Að finna lyklana sína snýst um að skrá niður þá hluti 
sem veita manni hamingju. Það getur verið eins 
einfalt og að fara í sturtu og alveg upp í að fara til 
útlanda. Allt það sem eykur hamingju þína í smá 
stund eða til lengri tíma.  
 
Lyklarnir mynda þá þína eigin persónulegu lyklakippu 
sem þú getur gripið í þegar þú þarft.  
 
Með því að skrásetja líðan og hvað þú gerir á meðan 
gæti gefið þér vísbendingar til að vinna með. Hvað 
ertu að gera þegar þér líður sem best? Er hægt að 
gera meira af því eða gera það oftar? 
 
Umræðuefni:  
 

• Hverjir eru lyklarnir þínir?  

• Að gera hluti ein/nn og á eigin forsendum, 
hvað þarf að vera til staðar? Mikið eða lítið 
sjálfstraust? 
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Þakklætisblóm 
 
 
Þakklætisblóm er tæki til að nota þegar þú þarft að 
þakka fyrir eitthvað, stórt sem smátt. Blómin geta 
borið mörg blöð eða fá, allt eftir dagsformi okkar. 
Þetta verkefni er gott að gera saman í fyrsta sinn svo 
allir læri að gera það, síðan geta nemendur nýtt sér 
þakklætisblómin eftir þörfum í bókina sína. 
 
Verkefni: 
Byrjum á að gera hring og skrifa inn í hann 
dagsetninguna í dag. Síðan byrjum við á fyrsta 
blaðinu og skrifum fyrsta hlutinn sem okkur dettur í 
hug að vera þakklát fyrir þar. Þetta gerum við blað af 
blaði þangað til blómið okkar lítur vel út.  
 
Suma daga er blómið okkar kannski bara með þrjú 
blöð og aðra daga gerum við mörg blóm og það er í 
góðu lagi. 
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Bréf til þín frá þér 
 
 

 
 
Að skrifa sér bréf er æfing í jákvæðu sjálfstali. Það 
getur verið mikil áskorun fyrir nýliða í sjálfsmildi og 
tilvalið sem verkefni snemma í námskeiðinu. Kennari 
geymir bréfin og afhendir þau aftur að námskeiði 
loknu.  
 
Hér eru nokkrir punktar sem hægt er að gefa þeim 
við skrif bréfanna: 
 

• Við hverju býstu á þessu námskeiði? 

• Hvernig líður þér núna? 

• Hvað er jákvæðast í fari þínu? 

• Hverju viltu breyta í lífi þínu? 

• Hverjir líta upp til þín? 

• Hvernig vilt þú koma fram við þig? 
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Fyrirmyndir 
 
Öll eigum við okkar fyrirmyndir og þær breytast með 
tímanum. Ef við lítum upp til einhverra sem við 
þekkjum getum við lært mikið af þeim og reynt að 
haga okkur eins og þau.  
 
Sumir líta upp til frægra einstaklinga og fá mikinn 
innblástur frá þeim. Það er gott og blessað en við 
verðum að vera meðvituð um glansmyndir og 
óraunhæfar kröfur til okkar sjálfra. 
 
Einnig er gott að gera sér grein fyrir því að allar líkur 
eru á því að einhverjir líta upp til okkar. Öll erum við 
fyrirmyndir fyrir einhvern annan. Það geta verið yngri 
systkini, skólafélagar, fjölskyldumeðlimir eða jafnvel 
ókunnugt fólk. 
 
Umræðuverkefni: 
 

• Hvað gerir manneskju að fyrirmynd? 

• Hverjar eru fyrirmyndir þínar? Hafa þær 
breyst síðan þú varst barn? 

• Hverjir líta upp til þín?  

• Hvað getur þú gert til að vera góð fyrirmynd? 
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Að taka hrósi 
 
Ef sjálfmat okkar er lágt eigum við erfiðara með að 
taka hrósi. Jafnvel gæti sumum þótt eins og að 
manneskjan sem hrósar sé að meina akkúrat öfugt 
við hrósið og það sé eitthvað að okkur.  
 
Spegillinn er líka þekkt varnarviðbragð við hrósi. Það 
er þegar þér finnst þú þurfa að hrósa hinni 
manneskjunni strax á móti í stað þess að segja takk. 
 
Að hrósa frá hjartanu er fallegt og fólk sem kann að 
taka hrósi er líklegra til að hrósa sjálft. Þeir 
einstaklingar eru líklega með gott sjálfsálit og mikið 
sjálfstraust. 
 
Verkefni: 
Sá sem byrjar hrósar manneskjunni sér á hægri hönd, 
hún segir takk og hrósar svo manneskjunni sér á 
hægri hönd. Þetta gengur allan hringinn og öfuga 
hringi ef stemning er fyrir því. 
 
Þetta er æfing í að segja takk og einnig í því að nota 
ekki spegilinn sem varnarviðbragð. 
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Draumar 
 
Vonir og draumar geta verið af hinu góða og hjálpa 
stundum til við að gera grein fyrir raunverulegum 
möguleikum í lífinu. Umræðuverkefni sem snúast um 
drauma geta einnig snúist um sjálfstraust því með því 
að bera upp spurningar á borð við:  
 

• Hvað myndir þú gera í dag/í lífinu ef þú 
mættir gera hvað sem er og ekkert myndi 
stoppa þig?  

• Hvernig lítur draumalífið þitt út? Er það 
raunhæft? Af hverju (ekki)? 

 
Oft vakna pælingar um peninga inn í svona umræður 
en til að fókusinn fari ekki allur þangað er gott að 
setja nokkrar reglur saman sem hópur áður en fólk 
fer að deila draumum sínum. 
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Örsögur   
 
Til kennara: Þegar byrja á að skrifa í bók með 
skapandi hætti getur sumum þótt erfitt að byrja. Þá 
er gott að gefa ramma til að semja innan í. Með því 
að hafa orðin fá til að byrja með fá þáttakendur það á 
tilfinnninguna að verkefni sé auðvelt að leysa og gera 
jafnvel nokkrar útgáfur. Þá er hægt að stækka 
rammann, í 50 og og sjá hvað breytist í ferlinu. Er það 
erfiðara eða auðveldara? Hjálpar ramminn eða ekki? 
 
 
Sögur þurfa ekki alltaf að vera langar. Í þessari æfingu 
ætlum við að reyna að koma hlutunum frá okkur í 
sem stystu máli. Stundum getur verið erfitt að skrifa 
stuttan og hnitmiðaðan texta. Með æfingunni er 
hægt að koma hlutunum frá sér á skýran hátt með 
fáum orðum og þá er gott að æfa sig í að skrifa mjög 
stutta texta. Þegar þú byrjar á því að skrifa 10 orða 
sögu virðist það kannski erfitt í fyrstu en hér eru 
nokkrir punktar: 
 
Byrjaðu á að hugsa um tilfinningu. 
Getur þú lýst áhrifum tilfinningarinnar á þig eða 
einhvern annan án þess að nefna tilfinninguna í 
sögunni? 
Hugsaðu um þann sem talar í sögunni og þann sem 
hlustar.  
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Hvað getur þú sagt og hverju getur þú sleppt? Það er 
oft það sem þú segir ekki sem fær lesandann til að 
hugsa. 
 
Dæmi um 10 orða sögu:  
Mér er alveg sama þó ég missi svefn vegna þín. 
 
Hvernig tilfinning er í sögunni? Hverju er verið að 
lýsa? Hver talar og í hvernig hugarástandi er 
manneskjan? 
 
Svipaða nálgun er hægt að nota með 50 orða sögur: 
 
Hver er tilfinningin í sögunni? 
Hver talar eða segir frá?  
Hvað getur þú sagt með orðunum og því sem þú 
sleppir að segja? 
Ef þér finnst að sagan ætti að vera lengri eða styttri 
er um að gera að prófa það og sjá hvort þér finnst 
virka betur.  
 
Gangi þér vel! 
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Dagbókaræfingar 
 
 
Fylltu eina blaðsíðu af einhverju sem þér finnst 
pirrandi, krotaðu svo yfir það og gleymdu því.

 
 
Andaðu inn og teiknaðu línu, andaðu út og teiknaðu 
aðra. 
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Hvaða orð þykir þér fallegt og af hverju? Er hægt að 
nota það í setningu? 

            
 
Teiknaðu eitthvað sem er ekki neitt. 
            

               
 
Skrifaðu um eitthvað sem veitir þér innblástur. 
 
Hvað er auðvelt og skemmtilegt? 
 
Hvað er erfitt en nauðsynlegt? 
 
Hver er besta manneskja sem þú þekkir? 
Hvernig getur þú tekið þér hana til 
fyrirmyndar? 
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Sjálfsmat 
 
Essið snýst um að læra að hugsa fallega til sín og læra 
aðferðir við að tileinka sér þannig hugsun til 
frambúðar. Þess vegna er matið á starfinu sjálfsmat 
og árangurinn sem næst undir þátttöku kominn. 
 
Nemendur svara spurningum nafnlaust og hægt er að 
hafa spurningarnar skriflegar eða rafrænar, eins og 
hentar betur.  
 
 
Spurningar í byrjun námskeiðsins  
 

• Hvaða orð koma upp í hugann þegar þú 

hugsar um sjálfa(n) þig? 

• Hvernig líður þér í eigin skinni (0 mjög illa 5 

mjög vel) 

• Hvaða góðu eiginleika hefur þú að bera? 

• Ég þekki tilfinningarnar mínar vel  

o Mjög sammála 

o Frekar sammála 

o Frekar ósammála 

o Mjög ósammála 

• Hvernig værir þú öðruvísi en þú ert í dag ef þú 

værir með meira sjálfstraust? 
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Spurningar um miðbik námskeiðsins  
 

• Hvernig gengur að nota 
dagbókina/skissubókina? 

• Hvers konar efni er komið í bókina? 

• Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart við 
að nota bókina? 

• Finnst þér hafa einhver áhrif á þig að nota 
hana?  

 
 
Spurningar í lok námskeiðsins 
 

• Hvernig finnst þér búið að ganga í Essinu? 

• Er eitthvað sem kom þér á óvart?  

• Finnur þú fyrir einhverjum áhrifum af því að 
skrifa í bók og/eða mæta í Essið? 

• Er eitthvað sem þér fannst ganga sérstaklega 
vel? 

• Er eitthvað sem mætti breyta eða betur fara? 
 
 
Svörin er hægt að nýta við skipulaginingu á starfinu, 
með því að kortleggja hópinn og sjá hvar 
áskoranirnar liggja. 
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