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Nýir tímar í æskulýðs- og félagslegu
frumkvöðlastarfi
Það hefur ávallt hefur verið mikil þörf fyrir sköpun í samfélagi manna og sú þörf eykst
bara eftir því sem tíminn líður og samfélög okkar verða flóknari. Fólk þarf að hafa
einhverja atvinnu til þess að fá útrás fyrir þessa sköpunargáfu, óháð því hverjar þarfir
þeirra eru. Fyrir ungt fólk er sérstaklega mikilvægt að finna vinnu þar sem vinna gerir
þeim kleift að verða sjálfu sér nægt og sjónskertir einstaklingar eru þar engin
undantekning. Þeir þurfa að víkka sjóndeildarhring sinn og félagsnet eins og aðrir. Það
er vel þekkt að sjónskertir einstaklingar þurfa að glíma við hindranir á mörgum sviðum
samfélagsins, t.d. hvað varðar menntun, tómstundir og að ferðast um umhverfi sitt á
öruggan hátt. Þessar hindranir getur verið flókið að yfirstíga, sérstaklega þær sem eiga
ekki rætur sínar að rekja til opinberra aðila, eins og þeirra sem sjá um skipulagsmál,
samgöngumál og menntamál, heldur frekar þær hindranir sem koma til vegna
vanþekkingar almennings á málum sem snúa að blindum og sjónskertum. Fjölmargar
rannsóknir hafa sýnt fram á að sjónskertir einstaklingar á atvinnualdri upplifa verri
líðan, hafa verri lífgæði og minni félagslega virkni en sjáandi félagar þeirra.
Að finna vinnu í dag er áskorun fyrir allt ungt fólk. Fleiri og fleiri velja þá leið að byrja á
því að vinna sjálfboðavinnu eða æskulýðsstarf til þess að öðlast reynslu og
sérþekkingu. Félagslegt frumkvöðlastarf, sem verður rætt nánar hér að neðan, er ein
besta leiðin til þess að skapa störf fyrir fólk með fatlanir eða skerta starfsgetu. Þessi
frumkvöðlastörf eru þó sjaldnast sköpuð af þeim sem þau myndu nýtast best. Ungir
sjónskertir einstaklingar þurfa að öðlast sjálfstraust og þekkingu til þess að geta sjálfir
orðið félagslegir frumkvöðlar og mótað starf sitt og starfsumhverfi eftir sínu höfði. Að
byggja upp þessa hæfni, sjálfsöryggi og seiglu, krefst þess að viðkomandi sé
meðvitaður um margskonar þætti sem hafa áhrif.
Að þekkja og útvega réttu tækin fyrir sjónkerta einstaklinga í samræmi við þarfir
þeirra
Vinnustaðurinn og vinnuaðstæður geta haft áhrif á andlega og líkamlega líðan blindra
og sjónskertra einstaklinga. Sjónskertur einstaklingur ætti að hafa öll þau tól og tæki
sem hann þarf á að halda og vinnustaðurinn þarf að vera nógu tæknivæddur til þess
að geta veitt honum þau. Réttur sjónskertra til þess að hafa jafnan rétt á vinnumarkaði
er óumdeildur. Í því felst að þeir eiga rétt á vinnubúnaði sem gerir þeim kleift að vinna
vinnu sína í heilbrigðu starfsumhverfi. Aðlagaður eða sérhæfður búnaður fyrir
sjónskerta þarf að vera til staðar auk annarrar aðstoðar sem þeir gætu þurft. Þar að
auki er nauðsynlegt að sjónskertir hafi aðgang að endurhæfingu, starfsþjálfun,
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starfsráðgjöf auk þess sem fagfólk og stjórnendur fái fræðslu og öðlist þekkingu og
reynslu til að koma til móts við þarfir þeirra til að veita þeim jöfn tækifæri á
vinnumarkaði.
Yfirleitt er auðvelt að gera breytingar sem nýtast sjónskertum. Til dæmis er hægt að
auka eða breyta lýsingunni eða minnka glampa frá gluggum. Þá er gott að eiga
samskipti með tölvupósti eða öðrum stafrænum hætti í stað þess að handskrifa
skilaboð til sjónskertra og nota skráarsnið sem henta vel til skjálesturs (virk PDF-skjöl).
Einnig er hægt að merkja tól og tæki með stóru letri eða punktaletri, eftir því sem á við.
Stækkunarbúnaður, hvort sem er stækkunargler eða búnaður í tölvu, getur einnig verið
nauðsynlegt tæki fyrir sjónskerta.
Á sviði tækni eru til alls kyns lausnir fyrir blinda og sjónskerta. Skjáhvílur,
stækkunarbúnaður í tölvum, vefþulur, punktaletursskjáir og -lyklaborð eru á meðal
þeirra lausna sem blindir og sjónskertir geta notað. Einnig má nefna:
1. Skjálestrarbúnað sem les upplýsingar af skjánum og breytir þeim í tal eða
punktaletur á punktaletursskjá.
2. Stækkunarbúnað, sem gerir notandanum kleift að sjá betur það sem er á
skjánum. Hægt er að kveikja eða slökkva á búnaðinum eftir þörfum.
3. Myndbandsstækkun, til þess að horfa á myndbönd á tölvu. Notast er við
myndavélar til að varpa stækkaðri mynd af útprentun eða bók á tölvuskjá eða
tjald.
4. Punktaletursbúnaður – þeir sem lesa og skrifa punktaletur geta notað alls kyns
tæki í vinnunni:
•

Punktaletursskjár: tengdur við tölvu og breytir upplýsingum á skjánum í
punktaletur.

•

Punktaleturglósutæki: hjálpa sjónskertum að taka glósur á fundum eða á
meðan þeir gera annað.

•

Punktaletursprentarar: prenta punktaletursskjöl

5. OCR-forrit: skanna prentuð skjöl og breyta þeim í texta og svo tal.
Þekking á hjálpartækjum og möguleikum þeirra á vinnustaðnum
Til þess að kanna nýtt rými er nauðsynlegt að þróa með sér góða rýmisskynjun og
hreyfifærni. Sjónin er það skynfæri sem veitir okkur mestar upplýsingar sem við nýtum
okkur til þess að kanna rými sem við höfum ekki komið í áður. Sjónskertir einstaklingar
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fá ekki allar þessar upplýsingar og geta því lent í vandræðum með að komast um í
þessu rými. Þetta er eitt af því sem veldur því að sumir ráða sjónskerta einstaklinga
síður til vinnu. Til allar hamingju eru þó til ýmsar tækninýjungar sem aðstoða blinda og
sjónskerta við að komast um.
Til eru alls kyns tækninýjungar sem aðstoða blinda og sjónskerta. Flestar þeirra eru
sérstaklega hannaðar til að afla upplýsinga í gegnum snertingu eða hljóð. Þær
algengustu er kallaðar ATs (assistive technology-hjálpatæki) og virka í gegnum
snertingu (haptísk hjálp). Önnur leið til þess að flokka þessa aðstoð er eftir því hve
mikið sjálfstæði hún veitir einstaklingnum, þ.e.a.s. þær veita blinda eða sjónskerta
einstaklingnum upplýsingar sem hann notar til þess að leysa ákveðin verkefni á
öruggan og sjálfstæðan hátt.
Þá má bæta við að mörg hjálpartæki duga ekki ein og sér heldur þarf að nota þau með
öðrum. Ekki er hægt að kaupa ATs í búðum eða á netinu heldur þarf að sérpanta þau.
Vélaugu (e. bionic eyes) eru nauðsynlegur hluti af ATs. Þau koma í stað ákveðinnar
virkni í sjóninni, til dæmis með því að flytja ljós til rafhvata.
Aðgengi fyrir sjónskerta, og fleiri, þýðir til dæmis að nota heyranleg og sjónræn merki
á stöðum þar sem þess er þörf, til dæmis við umferðarljós, stoppistöðvar, gangbrautir
og þess háttar. Nauðsynlegt er að veita góðar upplýsingar á samgöngumiðstöðvum, til
dæmis á flugvöllum og höfnum. Nauðsynlegt er að hægt sé að nálgast upplýsingar um
miðasölu, salerni og fleira á aðgengilegan hátt (Hersh & Johnson, 2008).
Til að gera húsnæði, innviði og þjónustu aðgengilega þarf að hanna húsnæðið þannig
að það sé rúmgott og öruggt. Í tækni- og upplýsingageiranum á ekki bara að dreifa
upplýsingum á hefðbundinn hátt heldur einnig nota aðra möguleika, t.d. stafrænt form,
punktaletur, stækkað letur, og litaandstæður. Forrit, vefsíður og öpp verða að standast
WCAG-staðal (WEB Content Accessibility Guidelines) World Wide Web Consortium
og ná að minnsta kosti AA.
Til að tæknin verði aðgengileg eru skjáhvílur, stækkunartæki, vefþulur, punktaletursskjáir og -lyklaborð nauðsynlegur búnaður.
Margir þekkja leiðsöguhunda, sem aðstoða sjónskerta við að komast leiðar sinnar
innanhúss sem utan á öruggan hátt. Leiðsöguhundar eru sérþjálfaðir hundar, yfirleitt
labrador- eða schäfer-hundar, vegna þess að þessar tegundir er auðveldast að þjálfa
og þeir verða traustir vinir og tryggja öryggi og sjálfstæði eiganda þeirra í daglegu lífi.
Vitundarvakning um aðgengisstaðla til að tryggja aðgengi fyrir alla
Alþjóðlegi aðgengisdagurinn er 16. maí. Markmiðið með honum er að vekja athygli á
stafrænu aðgengi fyrir sjónskerta (vefsíður, hugbúnaður, símar og fleira).
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Til að tryggja að blindir og sjónskertir geti tekið þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli
þurfa stjórnvöld að tryggja að það sé hægt. Það þarf að gerast á sama tíma fyrir alla í
samfélaginu; að aðgengi í samgöngum, umhverfinu og upplýsinga- og samskiptatækni
sé tryggt fyrir alla. Þar af leiðandi þurfa stjórnvöld snemma að styðja þróun, framleiðslu
og dreifingu aðgengilegra tæknilausna svo að þær verði aðgengilegar og ódýrar.
Vitundarvakning um virka þátttöku sjónskertra í samfélaginu
Fólk með sjónskerðingu er eins og allir aðrir fyrir utan að það sér illa eða ekkert. Það
fer í skóla, vinnu, er í samböndum og stofnar fjölskyldu. Það gæti þurft aðstoð við
ákveðna hluti, en það er þó ekki gefið.
Rannsóknir hafa sýnt að blinda hefur ekki áhrif á greind. Blind og sjónskert börn hafa
sömu getu til þess að læra og aðrir, en utanaðkomandi hlutir geta valdið því að þau
dragast aftur úr í námi. Þar má til dæmis nefna að þau geta átt erfitt með að skilja
ákveðna hluti sem eru mjög sjónrænir, geta verið lengur að lesa, fá ekki kennslu við
hæfi eða vantar tól og tæki sem eru nauðsynleg (Polychronopoulo, 1995).
Blindir og sjónskertir læra að lesa eins og aðrir, en þurfa að nota aðrar leiðir. Hægt er
að nota stækkað letur, nota stækkun í tölvu, vefþulu eða punktaletursskjá.
Sjónskertum einstaklingum finnst oft eins og komið sé fram við þá eins og þeir séu
hjálparlausir, en ekki sjálfstæðir einstaklingar. Margir eiga í erfiðleikum með að tjá sig
við blinda og sjónskerta og tala oft við þann sem er með sjónskerta einstaklingnum en
ekki hann sjálfan. Jákvætt hugarástand getur hins vegar hjálpað til, bætt sjálfsmyndina
og líðan einstaklingsins. Jákvætt viðhorf samfélagsins hjálpar þegar áföll dynja á,
(Chang S. & Schaller J., 2000), eins og til dæmis þegar fólk missir sjón (Cimarolli V.R.
& Boerner K., 2005).
Félagsleg aðlögun sjónskerts fólks er annars vegar læknisfræðileg og hins vegar
félagsleg. Læknisfræðilega sjónarhornið snýst um greiningu, meðferð, ráðgjöf og
meðhöndlun og oft er áhersla á vandamál og hindranir. Félagsfræðilega sjónarhornið
varðar umhverfið og ýmsar leiðir til að auðvelda fötluðum lífið hvað varðar viðhorf,
tækni, tól og fleira. Umhverfið og samfélagið þarf að laga sig að því að ekki eru allir
eins. Sjónskertir einstaklingar eru hluti af hóp sem er mismunað félagslega og upplifa
oft neikvæð viðbrögð og tilfinningar. Þess vegna eru opinberar upplýsingar og íhlutun
stjórnvalda á vinnumarkaði talin nauðsynleg til að bæta núverandi aðstæður.
(Polychronopoulo, 1995)
Sú staðreynd, að allir eiga rétt á að taka þátt í samfélaginu og lifa sjálfstætt, var
opinberlega viðurkennd í 21. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks. Það er mikilvægt fyrir alla að skilja að aðgangur að hvers konar upplýsingum
krefst aðeins vitundarvakningar.
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Athyglisverðar greinar á vefnum
•

https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/5000/1/Fulltext.pdf

•

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016264340401900302

•

https://content.iospress.com/articles/journal-of-vocationalrehabilitation/jvr00319

•

https://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/anintroduction-to-orientation-and-mobility-skills/dog-guides-for-people-withvision-loss/1234

•

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-usability-inclusion/

•

http://www.euroblind.org/about-blindness-and-partial-sight/facts-and-figures

•

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_ID
A(2018)603218_EN.pdf

•

http://www.worldblindunion.org/English/VisionHealth/Pages/default.aspx

•

https://thebestschools.org/careers/jobs-working-with-deaf-blind-visuallyimpaired/

•

https://www.trade-schools.net/articles/jobs-for-blind-people.asp#needs

•

http://people.duke.edu/~jmgroh/Encyclopedia_proofs_edited.pdf
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1. Kynning og æfingar

Sjálfsvinna og hagnýtar æfingar
Í þessum hluta verða kynntar æfingar sem eru ætlaðar til að vinna með okkur sjálf og
til að skapa árangursríka samvinnuhópa. Undirbúningsvinna sem þessi er mikilvæg
þar sem einstaklingurinn þarf að vera meðvitaður um eigin hæfni og styrkleika sem og
tæki og aðferðir til sjálfshjálpar, svo sem þrautseigju, sjálfstraust, samskiptatækni og
persónutöfra til að þróa með sér sem félagslegur frumkvöðull. Eftir þessa einstaklingsvinnu ættum við að beina athygli okkar að hópnum sem mun mynda félagslegt
frumkvöðlateymi. Ein af mikilvægari uppgötvunum hvers frumkvöðuls er sú að hann
getur ekki unnið einn að frumkvöðlastarfinu heldur er betra að vera hluti af teymi
hæfileikaríkra einstaklinga með sömu hugsjónir.
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1. Kynning og æfingar

Ytri og innri hvatning
Markmið: Að hjálpa þátttakendum að þroska eigin samskiptafærni (e. soft skills) og
finna út hver er þeirra ytri og innri hvatning sem gefur þeim orku og sjálfstraust
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er hún:
Hver þátttakandi sest niður og skrifar u.þ.b. 7 innri og 7 ytri hluti sem gefa honum orku
og stuðning. Þetta getur t.d. verið: innri: þrautseigjan mín, brosið mitt eða líkaminn
minn. eða ytri: foreldrar, heimilið eða veðrið
Því næst setjast þátttakendur niður tveir og tveir saman og bera saman niðurstöður
sínar, hvað er líkt og hvað er ólíkt. Einnig er mikilvægt að svara spurningunni: Af hverju
hvetur þetta mig áfram og hvernig?
Eftir það er gott að allir komi saman í hring í u.þ.b. 15 mínútur og ræði niðurstöður og
velti sameiginlega fyrir sér spurningum sem upp geta komið.
Efni: Skriffæri: blað og penni, sími eða tölva.
Tími: 60 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Get ég notað þessa þekkingu í mínu daglega lífi?

•

Hvar finn ég orku? Nota ég frekar innri eða ytri hvatningu? Hvers vegna?
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1. Kynning og æfingar

Sjálfskoðun
Markmið:
•

Að fá þátttakendur til að upplifa sig örugga og sýna styrkleika sína og hæfni.

•

Að koma auga á þá þætti í persónuleikum þátttakenda sem hægt er að þroska
og styrkja.

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þetta verkefni er gott að gera með fjögurra til fimm manna hópa af sjónskertum
þátttakendum og með einn aðstoðarmann í hverjum hóp.
Verkefnið hefst með því að stjórnandinn byrjar á því að ræða sjálfstraust við atvinnuleit
við allan hópinn. Því næst skal skipta hópnum upp í smærri vinnuhópa. Allir fá skriffæri,
blöð og penna eða punktaletursritvélar fyrir blinda þátttakendur.
Allir þátttakendur fá svo 10 - 15 mínútur til að skrifa niður 5 orð sem lýsa hugmyndum
þeirra um eigin hæfileika, t.d. hugmyndarík, félagslynd, drífandi og fleira í þeim dúr.
Næst fá þátttakendur 15 mínútur til að skrifa niður orð sem þeir telja lýsa þeim þáttum
persónuleika þeirra sem þyrfti að styrkja, t.d. feiminn, lítið frumkvæði, lágt sjálfstraust.
Hver hópur raðar svo orðunum upp í tvo lista. Annar listinn er yfir jákvæðu eiginleikana
og raða þátttakendur orðunum upp og setja það sem þeir telja sína mestu hæfileika
ofar og svo koll af kolli. Hinn listinn hefur þá eiginleika sem þátttakendur vilja styrkja og
efst fara þeir eiginleikar sem þeir telja mikilvægast að vinna með.

Í lokin kemur hópurinn aftur saman og fer í stuttar umræður um verkefnið.
Efni: Blöð, pennar, punktaletursritvélar, skæri og límmiðar.
Tími: 80 mínútur
Umræðuspurningar:
• Hverjir eru sterkustu eiginleikar mínir sem manneskja og hvaða þáttum get ég
unnið í til að þroska sjálfan mig?
• Hvaða persónulegu reynslu get ég deilt með hópnum sem geta styrkt heildina?
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1. Kynning og æfingar

Að kynna sjálfan sig í viðtali
Markmið:
•

Að undirbúa þátttakendur undir atvinnuviðtal

•

Að hjálpa þátttakendum að öðlast sjálfstraust á meðan þeir segja frá sjálfum sér

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur munu leika eitt af nokkrum mögulegum starfsviðtölum í þriggja manna
hópum. Hver hópur tekur fyrir eina starfsstétt, t.d. kennari, skrifstofumaður o.s.frv.
Þátttakendur skipta með sér verkum. Einn þeirra er viðmælandi, annar sá sem tekur
viðtalið og sá þriðji er áhorfandi.
Hver hópur fær 15 mínútur til að undirbúa viðtalið. Eftir það kemur hópurinn saman
aftur og kynnir niðurstöðurnar og ræðir verkefnið.

Efni: Blöð, pennar tússpennar, punktaletursritvélar
Tími: 90 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið mér meðan á viðtalinu stóð?

•

Leið mér vel að svara spurningum um sjálfa mig, þekkingu mína og hæfni?
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1. Kynning og æfingar

Stafræn ferilskrá á samfélagsmiðlum
Markmið:
•

Að læra að búa til stafræna ferilskrá á samfélagsmiðlum

•

Að stuðla að því að þátttakendur vinni í því að mynda tengslanet

•

Að draga jákvæða eiginleika þátttakenda fram í dagsljósið

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Verkefnið hefst með því að einhver sem hefur þekkingu á stafrænni ferilskrá, t.d. á
LinkedIn, heldur kynningu á kostum þeirra og eiginleikum fyrir þátttakendur.
Eftir kynninguna fá þátttakendur í hendurnar drög að hugsanlegri stafrænni ferilskrá.
Þar má til dæmis finna spurningar og efni sem gott er að vinna með þegar slík síða er
búin til.
Þátttakendur fá svo um 30 mínútur til að vinna sjálfir að því að búa til sína eigin síðu.
Sá sem stjórnar verkefninu aðstoðar þátttakendur og gengur á milli.
Eftir það koma þátttakendur saman á ný og taka um 10 mínútur til að ræða verkefnið
og hvað kom út úr því.

Efni: Drög að stafrænni ferilskrá á samfélagsmiðlasíðu.
Tími: 90 mínútur
Umræðuspurningar:
•
•

Hvernig leið mér þegar ég bjó til mína síðu?
Mun ég nýta þessa þekkingu áfram og búa til mína eigin stafrænu ferilskrá á
samfélagsmiðlasíðu?
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1. Kynning og æfingar

Líkamslist (e. Freedom Body Sculpture)
Markmið:
•

Að aðstoða fólk við að finna út í hvað það ætti að eyða orku sinni.

•

Að hjálpa þátttakendum að finna út hvaða hæfni þau ættu að leggja áherslu á
svo þau fái betri möguleika.

•

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:

•

List úr líkömum er skemmtileg æfing sem vinnur með sjálfsþekkingu.

•

Hægt er að gera þessa æfingu með blönduðum hópum sjáandi og sjónskertra
þátttakenda. Gott er að vera með hópa með tveimur eða fleiri.

•

Verkefnisstjórinn skrifar á töfluna hina þrjá þætti frjálsa líkamslistaverksins;
hæfni, skemmtun og eftirspurn. Því næst biður stjórnandinn þátttakendur að búa
til þrjú listaverk sem lýsa þessum þremur þáttum í fari hvers annars.

Hugtök:
•

Hæfileiki er það sem maður er góður í.

•

Skemmtun er eitthvað sem maður vill gera og finnst skemmtileg þó það kosti
ekki neitt.

•

Eftirspurn er það sem við þörfnumst og þurfum jafnvel að borga fyrir.

•

Allir þátttakendur búa til sín eigin listaverk og hinir þátttakendurnir þurfa að giska
á til hvers þau vísa.

Efni: Tússtafla, töflutúss, punktaletursskjár
Tími: 60 mínútur.
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið mér meðan á æfingunni stóð?

•

Var erfitt að átta sig á þessum þremur þáttum og finna út hvernig gott væri að
búa til listaverk með þeim?

Heimild: www.melearning.app
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1. Kynning og æfingar

Félagsfærni: Að kynna sjálfan sig í fyrsta skipti ―
einstaklingsverkefni og leikur fyrir tvo
Markmið: Að auka hæfni þátttakenda til að kynna sjálfa sig og undirbúa sig undir
starfsviðtöl.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Hægt er að keyra þessa æfingu með eins mörgum og maður vill. Þátttakendur vinna í
pörum. Annar aðilinn er sá sem tekur viðtal og hinn er sá sem er að sækja um atvinnu.
Pörin velja sér mismunandi starfsvettvang fyrir viðtölin. Einhverjir geta valið t.d.
afgreiðslustarf og aðrir velja starfið ritari á skrifstofu. Sá sem er í hlutverki spyrilsins
hugsar svo um hvernig best er að kynna starfið og hvers verður krafist af umsækjandanum. Hann hugsar um spurningar til að spyrja umsækjandann. Umsækjandinn þar að
hugsa um hvernig hann eða hún getur best lýst sinni hæfni og hæfileikum.

Tími: 60 mínútur
Umræðuspurningar:
Fyrir umsækjendurna:
•

Hverjir eru hæfileikar þínir. Hvaða þætti getur þú unnið með og gert betri?

•

Hverjar eru væntingar þínar varðandi atvinnu í framtíðinni? Hvað er mikilvægt
fyrir þig?

Fyrir þann sem er í hlutverki spyrilsins:
•

Hvað getur þú boðið þínu tilvonandi starfsfólki? Hvað getur þú gert til að teymið
þitt geti unnið vel saman?

•

Hverjir eru þeir hæfileikar sem þú ert helst að leita eftir?

14

1. Kynning og æfingar

Sjálfstjórn: Að vinna með neikvæðar tilfinningar
Markmið: Að auka eigin hæfni til að þekkja og vinna með neikvæðar tilfinningar, að
læra sjálfstjórn.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfinguna má framkvæma með hópi af hvaða stærð sem er.
Hver þátttakandi fær í hendurnar töflu þar sem lýst er aðstæðum í daglegu lífi sem
kalla fram neikvæðar tilfinningar. Þátttakendur fylla svo inn atvik sem þeir hafa sjálfir
upplifað og lýsa hvernig þeir hefðu betur getað unnið með þær neikvæðu tilfinningar
sem upp komu. Hver þátttakandi kemur með a.m.k. fjögur dæmi úr eigin lífi.
Efni: Blöð með tilbúnum töflum, pennar, tússpennar, sími eða punktaletursskjár
Tími: 20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvað fannst þér erfiðast við þessa æfingu?

•

Hvers konar aðstæðum er erfiðast fyrir þig að vinna úr?

•

Hvaða persónulega hæfni er nauðsynleg til þess að bæta sjálfsstjórn?
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1. Kynning og æfingar

Lófar mætast
Markmið: Sjálfskoðun og vangaveltur um það hvernig við tökumst á við átök.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur mynda tvær raðir sem standa andspænis hvor annarri. Því næst rétta allir
fram báðar hendur og leggja saman lófa við þann sem stendur á móti. Þar á eftir eiga
allir að auka þrýstinginn á hendur mótleikarans. Hver þátttakandi þarf að veita því
athygli hvaða tilfinningar og hugsanir fara fram meðan á æfingunni stendur. Stærð
hópsins skiptir ekki máli svo lengi sem hægt er að mynda pör.
Tími: 30 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið þér?

•

Reyndir þú að ýta fastar og fastar á lófann eða gafst þú upp?

•

Reyndu þið að finna jafnvægi eða skiptust þið á að taka stjórnina?

•

Tók langan tíma fyrir þig að ákveða hvernig þú nálgaðist verkefnið?
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1. Kynning og æfingar

Reiðistjórnun
Markmið: Að bæta hæfnina til að þekkja og vinna úr reiði í daglegu lífi.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfinguna má framkvæma með hópi af hvaða stærð sem er.
Hver þátttakandi fær í hendurnar eyðublað þar sem lýst er aðstæðum í daglegu lífi sem
geta kallað fram reiði. Þátttakendur skrifa svo atvik sem þeir hafa sjálfir upplifað og
lýsa hvernig þeir hefðu betur getað unnið með reiðina. Hver þátttakandi nefnir a.m.k.
fjögur dæmi úr eigin lífi. Þátttakendur geta skipst á að stýra umræðunni.
Efni: Blöð og pennar eða blýantar, sími eða punktaletursskjár.
Tími: 40 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Þurftir þú að hugsa þig um í langan tíma eða vissir þú hvað veldur þér reiði?

•

Áttir þú auðvelt með að deila þessum upplýsingum með hinum?

•

Heldur þú að það sé hægt að nota reiði til góðs, hvernig þá??

•

Heldur þú að reiði sé eðlileg mannleg tilfinning?

•

Hvernig finnst þér best að stjórna reiði? Sem dæmi má nefna með göngutúrum,
með íþróttum, slökunaræfingum o.s.frv.?
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1. Kynning og æfingar

Vinna með tilfinningar
Markmið: Hvernig við losum okkur við neikvæðar tilfinningar? Markmiðið er að auka
skilning okkar á því hvernig neikvæðar tilfinningar svo sem reiði, pirringur og biturleiki
geta haft áhrif á líðan okkar.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
1. Skrifið nokkrar tilfinningar á blað
a. Skrifið niður þær tilfinningar sem hafa truflað þig upp á síðkastið. Ekki
skrifa hvað gerðist, bara þær tilfinningar sem hafa haft áhrif á þig, t.d.
reiði, depurð, pirring eða kvíða.
b. Rífðu blaðið í tætlur. Með þessu erum við að henda burt öllum neikvæðu
tilfinningunum.
2. Áhrif hugsana á hegðun
Veldu atburð úr eigin lífi sem þú hefðir viljað nálgast með öðrum hætti.
a. Skrifaðu niður hvað gerðist.
b. Hvað hugsaðir þú um þegar þetta gerðist?
c. Hvaða tilfinningar komu upp í hugann.
d. Fannstu fyrir einhverju líkamlegu?
e. Hvað gerðir þú?
f. Eftir að þú fyllir út blaðið, ræddu við hópfélaga þína um hvað þú hefðir getað
gert öðruvísi?
Efni: Blöð og blýantar, sími eða punktaletursskjár
Tími: 40-60 mínútur
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1. Kynning og æfingar

Umræðuspurningar:.
•

Hvernig leið þér meðan þú hugsaðir um tilfinningar þínar og skrifaðir þær niður?

•

Hvernig gekk að finna þær aðstæður þar sem þú vildir að þú hefðir hegðað þér
öðruvísi?

•

Hvernig leið þér þegar þú reifst blaðið?

•

Hvernig væri hægt að nota þessa æfingu við raunverulegar aðstæður?

Hvað gerðist:
Hugsanir

Tilfinningar

Líkamleg einkenni

Dæmi:

Dæmi:

Dæmi:

Dæmi:

Þetta er ósanngjarnt

Reiði

Sviti

Hækka röddina

Ég gerði þetta ekki

Vonbrigði

Kökkur

Af hverju sagðir þú
þetta við mig?

Særindi

Þurfa að pissa

Ganga í burtu í
uppnámi

Roðna

Hegðun

Skella hurð

Leiðir til að vinna með íþyngjandi tilfinningar
Skoða
Tala við þann sem þú treystir um tilfinningar og líðan. Fá hlýju,
tilfinninguna
stuðning og viðurkenningu á að þessar tilfinningar eru í lagi.
Taka
ákvörðun

Ákveða hvernig þú ætlar að bregðast við tilfinningunni, á jákvæðan
og uppbyggilegan hátt eða að leyfa tilfinningunni að skemma fyrir
þér og ná yfirhöndinni.

Finna lausnir

Skoða hvaða leiðir eru færar til að vinna með íþyngjandi tilfinningar
eins og jákvæð hugsun, uppbyggjandi sjálfstal, öndun, slökun og
hugleiðsla.

Halda áfram

Beina athyglinni að einhverju öðru svo þú getir haldið áfram en
festist ekki í tilfinningunni sem er að trufla þig.

Heimild: Hugarfrelsi ― Aðferðir til að efla börn og unglinga. Höfundar: Hrafnhildur
Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir (2015)
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1. Kynning og æfingar

Spuni
Markmið: Að efla samskiptahæfni og auka metnað fyrir því að bæta sjálfstraust og
vaxa sem einstaklingur
Lýsing á verkefni:
Hugsið um eitthvað sem tengist því að standa með sjálfum sér, sem blindur eða
sjónskertur einstaklingur. Þetta getur verið hvað sem er: t.d. ef einhver ókunnugur vill
endilega aðstoða þig þegar þú ætlar að ganga yfir götu, eða þú ert að byrja í nýjum
skóla eða áfanga og þarft að ræða sjónskerðinguna við kennarann. Þriðja dæmið gæti
verið að fara í gegnum öryggisleit á flugvelli.
Veltu fyrir þér stærð hópsins. Skiptu honum upp í minni hópa sem allir velja sér eitt
atvik til að búa til smá leikþátt um. Í lokin koma hóparnir saman, sýna leikþættina og
ræða svo það sem fram kom.

Efni: Stórt rými
Tími: 30-60 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig voru samskiptin?

•

Hvernig hefðu hlutirnir getað gerst á annan hátt?

•

Var eitthvað sem kom á óvart?

•

Hefur þú einhvern tímann verið í svipuðum aðstæðum?
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1. Kynning og æfingar

Haltu áfram, ég er að hlusta
Markmið: Að æfa sig í virkri hlustun.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Byrjið á því að ræða saman hvernig við getum verið betri hlustendur.
Skiptið hópnum upp í þriggja manna hópa.. Einn talar, annar hlustar og sá þriðji fylgist
með.
Sá sem talar fær 5 mínútur til að útskýra afstöðu sína á áhugaverðu umræðuefni T.d.
dauðarefsingar fyrir glæpi gegn mannkyninu, tjáningarfrelsi eða heftingu á
tjáningarfrelsi. Hlustandinn þarf að hlusta vel og veita því eftirtekt sem um er rætt. Það
er mikilvægt að hlustandinn geri sér grein fyrir því hvers vegna efnið vekur áhuga þess
sem talar, hvaða skoðanir hann eða hún hefur á efninu o.s.frv. Þriðji hópmeðlimurinn
fylgist með því hvað hinir gera. Hann eða hún ætti ekki að taka þátt í samtalinu.
Áhorfandinn fær svo að tala þegar röðin kemur að honum. Stöðvið æfinguna eftir 5
mínútur og látið meðlimi hópana skipta um hlutverk. Best er að allir fái tækifæri til að
leika öll hlutverkin.
Tími: 35 mínútur

Umræðuspurningar:
1. Komu þeir sem töluðu hugmyndum sínum, tilfinningum og hugsunum á
framfæri? Líkaði þeim að tala við manneskju sem hlustaði af heilum hug?
2. Hvernig var upplifunin af því að hlusta? Var erfitt að hlusta einungis án þess að
taka þátt og koma sínum eigin hugmyndum á framfæri?
Góður hlustandi:
•

Sýnir virðingu, athygli og þolinmæði

•

Gefur merki um að hann sé að hlusta t.d. með því að kinka kolli eða með því að
hvetja þann sem talar

•

Grípur ekki fram í

•

Leyfir þögnum að eiga sér stað og gefur þeim sem talar tíma til að hugsa og
orða mál sitt

•

Dregur ekki athygli frá þeim sem talar með eigin athugasemdum
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•

Spyr opinna spurninga sem hvetur þann sem talar til að halda áfram að segja
frá eða útskýra mál sitt enn frekar

•

Endurtekur það sem sá sem talar segir öðru hvoru til að sýna skilning á því sem
sagt er

•

Bregst við þeim tilfinningum sem sá sem talar sýnir meðan á samtalinu stendur
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Óþolinmóður yfirmaður
Markmið: Að æfa sig í að leysa vandamál með skapandi hugsun þegar lítill tími er til
stefnu.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Tilvalin hópastærð er þriggja til fimm manna hópar. Hver hópur getur verið allt að 5
einstaklingar.
Hóparnir fá í hendurnar blað með verkefni frá óþolinmóðum yfirmanni. Það er ekki mikill
tími til stefnu svo verkefnið þarf að klára hratt og örugglega.
Efni: Verkefni á punktaletri og svartletri (og helst rafrænt)
Tími: 40 mínútur
Undirbúningur: Búið til a.m.k. 3 mismunandi verkefni
1. Það á að halda fund seinna um daginn og yfirmaðurinn biður þig að sjá um að
veitingar séu til staðar. Enginn á skrifstofunni getur aðstoðað þig við það.
2. Yfirmaður þinn biður þig að skrifa skýrslu um eitthvað ákveðið efni. Eina efnið
sem þú getur haft til hliðsjónar er bók sem ekki er í boði á netinu og er ekki búið
að skanna inn. Þú hefur aðeins 2 daga til að skrifa skýrsluna.
3. Þú ert afleysingakennari fyrir kennara í veikindaleyfi. Sá kennari hafði lagt próf
fyrir bekkinn og hafði lofað nemendum einkunnunum þennan dag. Prófið var
aðeins á pappír svo þú getur ekki nálgast einkunnirnar.
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið ykkur meðan þið voruð að leysa verkefnin?

•

Hvernig var samvinna í hópnum. Gátuð þið unnið saman að því að finna lausnir?
Var hægt að leysa verkefnið miðað við tímamörk sem gefin voru?

•

Hvað lærðir þú af þessari æfingu? Hvernig væri hægt að nota hana í daglegu
lífi?
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Að mynda röð
Markmið: Að vinna með traust og ábyrgð innan hóps.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Látið hópinn mynda röð, t.d. byggða á aldri eða nafni í stafrófsröð. Ekki má tala meðan
á æfingunni stendur að undanskildu því að gefa nauðsynlegar upplýsingar eins og nafn
eða aldur.
Tími: 15 mínútur eða minna
Umræðuspurningar:
•

Hvernig gekk?

•

Komu upp einhver vandamál?

•

Reyndi einhver að taka stjórnina? Var það nauðsynlegt?
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Samtal um vikuna (e. Check-in)
Markmið: Að tjá hugsanir og tilfinningar sínar.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Tvö og tvö vinna saman. Þau skiptast á að tala um liðna viku og velta fyrir sér þessum
fjórum spurningum:
•

Hvað var jákvætt við þessa viku?

•

Er ég leið/ur yfir einhverju?

•

Hef ég áhyggjur af einhverju?

•

Hverju er ég stolt/ur af?

Sá sem hlustar má ekki trufla en verður aðeins að hlusta.
Tími: 10-20 mínútur á mann
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Jarðsprengjusvæði
Markmið: Þessi æfing eflir traust og samskiptahæfni.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
15-20 manns. Áður en þið byrjið þarf að setja upp jarðsprengjusvæði á miðju svæðinu
sem á að nota. Varast skal að koma fyrir hlutum sem geta slasað þátttakendur. Æfingin
gengur út á það að sjáandi þátttakandi og sjónskertur þátttakandi hjálpast að við að
komast í gegnum jarðsprengjusvæðið í tveggja manna hópum. Sá sem lýsir leiðinni
má aðeins nota ákveðin orð eins og hægri, vinstri, áfram og aftur á bak.
Efni: Kassar, hlutir úr tré, stólar o.fl.
Tími: 40 - 60 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Lendir þú í hindrunum í skóla eða vinnu?

•

Hvað fannst þér um þessa æfingu? Hvernig leið þér?
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Hugleiðsla
Markmið: Þessi æfing losar um spennu, eykur athygli og ýtir undir jákvæðar tilfinningar
fyrir þær æfingar sem á eftir koma.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Ótakmarkaður fjöldi þátttakenda. Þátttakendur sitja í hring. Leiðbeinandinn byrjar á því
að spila upptöku af slökunarhugleiðslu, t.d. þar sem þátttakendum er sagt að loka
augunum, slaka á, upplifa líkama sinn og finna jákvæðar tilfinningar koma inn í hugann.
Því næst er spiluð hugleiðslutónlist í 5 – 7 mínútur. Eftir það segir leiðbeinandi
þátttakendum að telja hægt upp á 10 í huganum og opna augun. Hugleiðsla hefur verið
notuð í þúsundir ára til að slaka á, minnka stress og auka núvitund. Hún getur hjálpað
þátttakendum að bregðast við og hafa stjórn á streitu og erfiðum aðstæðum. Eftir
hugleiðsluna getur leiðbeinandinn stýrt umræðum um upplifun þátttakenda af
hugleiðslunni.
Tími: 15 – 20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið þér meðan á hugleiðslunni stóð?

•

Getur þú lýst jákvæðu aðstæðunum sem þú hugsaðir um meðan við
hugleiddum?

•

Hugleiðir þú oft? Hjálpar hugleiðslan þér að minnka streitu og álag?

•

Þekkir þú einhverjar aðrar aðferðir en hugleiðslu til að takast á við erfiðleika/
áskoranir?
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Verbatim* leikhús (Hver á söguna)?
Markmið: Að byggja upp sjálfstraust, þjálfa virka hlustun
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfinguna er gott að gera með hópum sem hægt er að skipta í þriggja manna hópa.
Hver þátttakandi hugsar sér einhverja sögu, jákvæða minningu. Þátttakendur snúa
baki í hvern annan. Þeir hafa þrjár mínútur til að lýsa fyrir hinum þátttakendunum því
sem þeir hugsuðu sér, þ.e. eina mínútu hver. Eftir þrjár mínútur snúa þeir sér svo við
og ræða saman í aðrar þrjár mínútur um upplifunina og spyrja spurninga um sögurnar
eftir þörfum til að ná fram mikilvægum smáatriðum. Hver hópur velur svo eina söguna
til að lýsa fyrir restinni af hópnum sem eru áhorfendurnir. Leiðbeinandinn í æfingunni
getur rætt við þátttakendur um hvaða spurningar eru viðeigandi/óviðeigandi og virka
vel eða illa.
Því næst segja þátttakendurnir söguna aftur og eigna sér hana. Þeir mega breyta aldri,
fötum og ártölum til að gera hana trúverðuga.
Hver þátttakandi hefur 1 mínútu til að segja söguna.
Áhorfendur eiga svo að reyna að giska hver á söguna.
Efni: Stólar fyrir þátttakendur
Tími: 40 mínútur eða meira ef umræður eru líflegar.
Umræðuspurningar:
•

Tókst að ná markmiðum æfingarinnar og hvernig?

•

Hvernig fannst þér að tala með bakið í félaga þína? Hvað með að deila sögum
hinna?

•

Hvað áhrif hafði það á þig að hafa takmarkaðan tíma?

* Verbatim = orðrétt

Heimild: (Aristidou, 2017)
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Endurgjöf (e. Feedback)
Markmið: Mjög góð æfing til að byggja upp traust innan hópa og aðstoða þátttakendur
við að vera opnari og meðvitaðri um sjálfa sig.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Að veita nákvæma og einlæga endurgjöf á réttan hátt er ein mikilvægasta aðferð
stjórnenda til að auka skilvirkni starfsmanna og ná settum markmiðum og ýtir undir
traust og heiðarleika. Æfingar í að veita markvissa endurgjöf eru gagnlegar til að vinna
með traust og samvinnu að hjálpa fólki að opna sig og þekkja styrkleika sína.
Eftirfarandi æfing er hentug fyrir fólk sem þekkist og er tilbúið að veita og þiggja
markvissa endurgjöf. Orðin „byrjaðu“, „hættu“ og „haltu áfram“ eru notuð í æfingunni.
Markviss endurgjöf felur í sér:
1. Gott skipulag á fundum ― virkar einfalt en afar mikilvægt
2. Að vera reiðubúinn að hlusta, það gleymist stundum hjá stjórnendum
3. Að velja rétta tímasetningu
4. Að velja rétta staðsetningu
5. Að samtalið sé árangursríkt fyrir alla
Leiðbeiningar:
Skiptið þátttakendum í litla hópa. Ef hópurinn er mjög stór er hentugt að skipta honum
í 2-4 manna hópa. Gott er að hafa í huga að tveggja manna hópar virka best þegar
verið er að veita endurgjöf. Það er æskilegt að hóparnir þekkist innbyrðis og hafi unnið
saman í einhvern tíma. Notið eftirfarandi leiðbeiningar í upphafi: Hugsaðu um
manneskjuna sem þú ert að fara að veita endurgjöf og notaðu meginreglur um markvissa endurgjöf sem eru eftirfarandi:
•

Lýstu hegðuninni en ekki persónunni

•

Ekki dæma

•

Einbeittu þér að frammistöðu þinni

•

Ekki reyna að breyta öðru fólki

•

Vertu skýr í tali

•

Láttu vita að þú viljir veita markvissa endurgjöf
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•

Talaðu eingöngu út frá sjálfum þér

•

Forðastu að blanda saman þínum hugsunum og tilfinningum við annarra

•

Vertu nákvæmur-ekki alhæfa

•

Vertu stundvís

•

Einbeittu þér að lausnamiðaðri hugsun

Segðu þátttakendum að reyna að hafa í huga orðin „byrjaðu“, „hættu“ og „haltu áfram“
en þeir þurfi ekki að nota þau. Óskaðu eftir að þeir æfi sig að nota setningarnar: Það
sem ég myndi vilja að þú BYRJAÐIR að gera.... Það sem ég myndi vilja að þú HÆTTIR
að gera......Það væri frábært ef þú myndir HALDA ÁFRAM að .....
Í litlum hópum er hægt að gera þetta með öllum þátttakendum og í lokin skiptast þeir
á að veita endurgjöfina upphátt.
Tími: 10-20 mínútur
Umræðuspurningar: Þátttakendur geta notað eftirfarandi spurningar til að ræða
æfinguna.
•

Hefur þú einhverjar hugmyndir um hvernig ég get aukið hæfni mína á þessu
sviði?

•

Myndir þú vilja deila með mér einhverjum hugmyndum um það hvernig ég vinn?

•

Hvernig líður þér eftir endurgjöfina?

•

Hefur þú einhverjar hugmyndir um hvernig ég get orðið betri í að veita
endurgjöf?
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Ísbrjótar (e. Ice-breakers)
Frægt fólk
✓ Þið sitjið í hring. Einhver byrjar á því að nefna einhverja fræga persónu.
Næsti maður þarf svo að nefna persónu sem byrjar á sama bókstaf og
síðasta nafn endaði á t.d. Fróði Baggi, Inga Snæland, Davíð Oddsson, Nick
Cave. Svona gengur þetta koll af kolli. Gott er að gefa þátttakendum góðan
tíma í fyrstu lotu.
✓ Í næstu lotu er svo tímasprengja í gangi og ef einhver nær ekki að hugsa sér
nafn á t.d. 15 sekúndum er hann úr leik.
✓ Sá sem er síðastur úr leik vinnur.
Tollurinn
✓ Einn byrjar og velur reglu um það hvað kemst í gegnum tollinn. Reglan getur
verið hvað sem er, t.d. bara hlutir sem byrja á bókstafnum s, hlutir sem ég
finn í skólastofu eða ávextir. Möguleikarnir eru óendanlegir.
✓ Leikurinn byrjar svo á því að sá sem ákveður regluna segir t.d. Ég kemst í
gegnum tollinn með snák. Þá gæti reglan verið allir hlutir sem byrja á s. Svo
gengur leikurinn koll af kolli í hring.
✓ Hver á eftir öðrum getur giskað á hlut og þá segir tollstjórinn annað hvort já
eða nei.
✓ Einnig er hægt að giska á hver reglan er og þegar hún er fundin þarf að finna
nýja reglu.
20 spurningar
✓ Skiptið þátttakendum í pör. Pörin skiptast á að hugsa sér einhvern hlut eða
fyrirbæri og gefur upp í byrjun hvort hluturinn sé t.d. staður, persóna eða
hlutur. Hinn aðilinn hefur svo 20 spurningar til að komast að því hver
hluturinn er en svörin við þeim geta aðeins verið já eða nei.
✓ Hægt er að brjóta þennan leik upp á ýmsa vegu, t.d. með því að skipta fólki
í stærri hópa og hafa þá reglu að hluturinn sem hugsað er um sé úr
menningu mótleikarans.
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Satt eða logið
✓ Allir þátttakendur hugsa sér eða skrifa niður tvær sannar staðreyndir um sig
og eina ósanna. Því næst þurfa þeir að segja hinum frá og eiga þeir að giska
á hvað er satt og hvað er logið. Hægt er að gera þessa æfingu tvö og tvö
saman eða í stærri hópum.
Mitt uppáhald er........
Einfaldur ísbrjótur hugsaður fyrir hópa. Sitjið í hring og skiptist á að segja
hvert öðru einhvern uppáhaldshlut. Eftirfarandi eru möguleg þemu:
✓ matur
✓ dýr
✓ kvikmyndapersóna
✓ drykkir
✓ lag
✓ tónlistarmaður
✓ borg
✓ staður

Að komast hringinn með húllahringinn
✓ Þessi æfing vinnur með samvinnu og þjálfar þáttatakendur í að leysa
vandamál. Einnig þjálfar hún samskiptatækni. Góðir leiðtogar verða að geta
tjáð sig vel.
✓ Hægt er að gera æfinguna með stórum hópi fólks en hugsanlega er hægt að
skipta þeim í minni hópa.
✓ Þátttakendur standa saman í hring og haldast í hendur. Einn þátttakandi er
með húllahring á hendinni. Markmiðið er að koma húllahringnum allan
hringinn án þess að rjúfa handakeðjuna.
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frumkvöðlastarf
með augum
sjónskertra
frumkvöðla
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Félagslegt frumkvöðlastarf
Félagslegt frumkvöðlastarf er notkun núverandi fyrirtækja eða stofnun nýrra og
samtaka (án félagasamtaka) í þeim tilgangi að þróa, fjármagna og útfæra lausnir á
ýmsum félagslegum, menningarlegum, efnahagslegum, umhverfislegum eða öðrum
málum. Þessu hugtaki getur verið beitt á margvísleg samtök með mismunandi stærðir,
uppbyggingu, markmið og viðhorf. Næstum hver sem er getur orðið félagslegur
frumkvöðull, án tillits til starfsferils síns. Félagslegt frumkvöðlastarf getur verið allt frá
því að vera félagsstarf eða samfélagsþróun til frumkvöðlastarfs og umhverfisvísinda.
Krafan er sú að frumkvöðullinn skapi starfsvettvang, þar sem fólk sem stendur verr að
vígi tekur þátt í ákvarðanatökuferlinu, og noti hagnað sinn til að standa straum af
launum starfsmanna eða búi til vörur og þjónustu fyrir fólk með skert tækifæri, sem það
getur notið góðs af með litlum sem engum kostnaði. Með öðrum orðum, félagsleg
frumkvöðlastarfsemi er notkun nýrra nálgana til að leysa félagsleg og efnahagsleg
vandamál.
Það eru fjölmargar ástæður að baki vinsælda félagslegs frumkvöðlastarfs. Það er
eitthvað mjög áhugavert og aðlaðandi við fólk sem hefur stofnað félagsleg fyrirtæki og
söguna sem oft liggur þar að baki. Félagslega frumkvöðlaverkefnið er forvitnilegt vegna
þess að það er oft stutt af nýstárlegum hugmyndum og býr til nýjar vörur og/eða
þjónustu sem hafa jákvæð áhrif á líf fólks, hvort sem er í formi þess að skapa þeim
vinnu eða með því að útvega þeim þjónustu eða atvinnutæki með litlum sem engum
kostnaði. Félagsleg frumkvöðlastarfsemi gefur skýr merki um nauðsyn samfélagslegra
breytinga. Hún sýnir fram á gildi þeirra og þá staðreynd að breytingar eru mögulegar
og skila þeim sem þeim fara fyrir, auknum lífsgæðum. Þetta greinir félagslega
frumkvöðla frá öðrum frumkvöðlum.
Félagslegt frumkvöðlastarf er svo aðlaðandi einmitt vegna þess að það lofar miklu. Ef
starfsemin skilar ekki þeim ávinningi sem lofað er vegna þess að efnahagslegir þættir
eins og t.d. að fyrirtækið geti ekki auðveldlega staðið straum af kostnaði, missir
verkefnið marks. Því er mikilvægt að þeir sem að frumkvöðlastarfinu standa hugsi vel
fyrir öllum þáttum þess til að koma í veg fyrir að félagsleg markmið þess tapist.
Orðið frumkvöðlastarfsemi, eins og flest annað, hefur jákvæða og neikvæða hlið. Það
vísar í það að koma með nýjar hugmyndir og skapa ný tækifæri en hins vegar er það
oft þannig að sérhver frumkvöðlastarfsemi krefst þess að nokkur tími líði áður en hægt
er að meta áhrif þess til fulls.
En er frumkvöðlastarf eingöngu það að vera vakandi fyrir tækifærum og búa yfir
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sköpunargleði og ákveðni? Þrátt fyrir að þessir og aðrir þættir séu vissulega mikilvægir
og veita mikilvægar vísbendingar fyrir væntanlega fjárfesta, þá segja þeir ekki allt.
Lýsingar af þessu tagi eru einnig notaðar um uppfinningamenn, stjórnendur
fyrirtækja, listamenn og aðra mikilvæga aðila í samfélaginu.
Frumkvöðulll er sá sem ekki aðeins „eykur framleiðni og ávöxtun efnahagslegra
auðlinda“ (franski hagfræðingurinn Jean-Baptiste Say) heldur skapar einnig verðmæti
(austurríski hagfræðingurinn Joseph Schumpeter). Schumpeter talar um kraft
frumkvöðulsins. Þann kraft taldi hann nauðsynlegan til að hagkerfi gætu vaxið og
dafnað en án hans myndu þau minnka og staðna.
Hvort sem litið er á frumkvöðla sem snillinga eða tækifærissinna sem sjá tækifæri sem
aðrir hafa ekki séð, þá tengja fræðimenn frumkvöðlastarfsemi alltaf við tækifæri. Talið
er að frumkvöðlar hafi óvenjulega hæfileika til að koma auga á og grípa ný tækifæri,
þann metnað og drifkraft sem krafist er til að notfæra sér þau, og vilja til að taka áhættu.
Þegar við ræðum félagslegt frumkvöðlastarf tengt lífi og líðan fólks með sjónskerðing
eru til fjölmörg dæmi um verkefni sem vel hafa tekist og hafa sýnt gildi sitt. Dæmi um
þetta gætu verið fyrirtæki stofnuð með það í huga að ráða sjónskert starfsfólk eða
fyrirtæki sem veita þjónustu eða framleiða vörur fyrir sjónskerta. Eðli starfseminnar
getur því verið margs konar. Gildi hennar sýnir sig í því að eitthvað er veitt. Hvort sem
það er þjónusta, laun fyrir fólk sem annars hefði þau ekki eða annars konar félagslegur
hagnaður. Ef við getum búið til hugmyndalista yfir félagslega starfsemi sem
sérstaklega gæti varðað sjónskerta gæti hann litið svona út:
1) Sá sem vill verða félagslegur frumkvöðull ætti að fylgja ástríðu sinni
Hann eða hún er að takast á hendur verkefni sem á auðvitað að skila einhverju
jákvæðu en áreiðanlega verður á stundum mjög erfitt og mun frumkvöðullinn þurfa að
takast á við margar áskoranir. Því er mikilvægt að frumkvöðullinn brenni fyrir þeirri
vinnu og markmiði sem starfsemin stendur fyrir. Ef hann gerir það mun verkefnið
takast.
2) Sá sem vill verða frumkvöðull ætti að stíga fram af sjálfsöryggi og festu í upphafi
verkefnis
Ef frumkvöðullinn kemur fram á öruggan hátt og sýnir trú á hugmyndir sínar er
auðveldara að fá hugsanlega fjárfesta í lið með sér sem auðveldar verkefnið mikið. Ef
peningaskortur er mikill þegar fyrirtæki er að skjóta rótum veldur það erfiðleikum og
getur jafnvel orðið til þess að verkefnið mistekst.
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3) Frumkvöðullinn ætti að treysta innsæinu
Það er ólíklegt að allar hugmyndir og tækifæri nái að skila raunverulegum árangri. Því
er mikilvægt að frumkvöðullinn treysti innsæinu þannig að þegar eitthvað er ekki að
virka eins og það á að gera er betra að beina athyglinni að öðru. Góðir frumkvöðlar
hlusta einnig á hugmyndir annarra og geta séð gildi þeirra. Einnig er þeir óhræddir við
að leita eftir aðstoð og ráðleggingum annarra sem reynslu kunna að hafa.
4) Sá sem vill verða frumkvöðull ætti ekki að missa sjónar á því að félagsleg áhrif
eru mikilvægari en beinn efnahagslegur gróði
Gott félagslegt frumkvöðlastarf einkennist af því jafnvægi að standa undir kostnaði og
ná fram jákvæðum félagslegum áhrifum. Það er þó ekki alltaf einfalt að mæla þau áhrif
sem tiltekin starfsemi hefur. Á hinn bóginn er þó tiltölulega auðvelt að meta
efnahagslega þætti starfseminnar. Að fara þá leið að mæla einungis efnahagslegu
þættina mun því nánast alltaf valda því að félagslegi ávinningurinn verður minni.
5) Samfélagsmiðlar hafa breytt öllu
Samfélagsmiðlar hafa breytt heiminum fyrir félagslega frumkvöðla. Það er nú
auðveldara en nokkurn tímann áður að koma þeim skilaboðum sem maður vill koma á
framfæri. Hins vegar þarf efnið sem sett er fram að vera þeim mun áhugaverðara til
þess að það hverfi ekki í þann hafsjó efnis sem samfélagsmiðlar bjóða upp á. Jafnvel
þó þitt félagslega frumkvöðlastarf líti til blindra og sjónskertra er gott að vera með allar
klær úti og hafa virkni á sem flestum samfélagsmiðlum.
6) Frumkvöðullinn ætti að horfa út á við frekar en að horfa inn á við
Árangursríkt frumkvöðlastarf hefur sveigjanleika. Það getur tekið mið af stefnum og
straumum í samfélaginu og brugðist við utanaðkomandi breytingum hratt og
örugglega. Til að geta gert þetta þarf að beina athyglinni út á við, eiga samtöl við fólk
og vera sýnilegur. Allt þetta krefst orku og sjálfsöryggis. Það getur verið auðvelt að
falla í þá gildru að vinna aðeins innan frá með tæknilegar framkvæmdir og peningamál.
Þetta getur haft neikvæð áhrif á fyrirtækið og dregið úr samheldni starfsmannateymisins og
leiðtogahlutverki þess.

7) Frumkvöðullinn ætti að vera greiðvikinn
Ein gildra sem hægt er að falla í er sú að hugsa eingöngu um verkefnið og gleyma
fólki. Félagslegur frumkvöðull þarf að sýna það í verki að hann setur fólk í fyrsta sæti
og allt starfið á að einkennast af því að hjálpa fólki. Góðverk og greiðvikni er oft launuð
margfalt til baka á óvæntan og jákvæðan hátt.
8) Frumkvöðullinn ætti að vera opinn og heiðarlegur
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Að stofna nýsköpunarfyrirtæki er alls ekki alltaf auðvelt. Oft koma upp mál þar sem
freistingin er sú að halda ákveðnum hlutum leyndum fyrir þeim sem fyrirtækið á
samskipti við. Best er þó að frumkvöðullinn sé opinn og heiðarlegur til að hann geti
þróað heilbrigð samskipti sem byggja á trausti.
9) Síðast en ekki síst ætti frumkvöðullinn að sinna sjálfum sér vel og huga að
aukinni vellíðan
Árangur verkefnisins getur að miklu leyti byggst á frumkvöðlinum sjálfum. Því er
mikilvægt að hann eða hún hafi þá orku sem þarf til þess að knýja verkefnið áfram og
gleymi ekki sinni eigin andlegu og líkamlegu heilsu.
Til að sýna nokkur dæmi um félagslegt frumkvöðlastarf sem varðar sjónskert fólk er
viðauki með þessari bók sem lýsir nokkrum slíkum. „Dialog in the Dark“ í Þýskalandi
er ein af heimsins mest spennandi og lífsbreytandi upplifunum. Þetta er veitingastaður
þar sem er algert myrkur og allir þjónar eru blindir og leiða þeir gesti til borðs og bera
fram mat. „BlindArt“ er einstök saga frá Lettlandi sem fjallar um gerð bókar fyrir börn
með skerðingar, þar á meðal sjónskerðingar. „Bread in the dark“ er verkefni sem
snýst um það að fólk bakar saman brauð í dimmu herbergi. Þar er fólk parað saman
einn sjáandi og einn blindur og getur sá blindi svarað þeim spurningum sem hinn
sjáandi hefur á sama tíma og brauðdeigið er hnoðað. „Dinner in the dark“ er
sambærilegt verkefni þar sem blindir þjóna til borðs í myrkri. Lagt er upp með að skapa
notalega og afslappaða stemningu.
Áður en farið er af stað með frumkvöðlastarf er gott að gera SVÓT-greiningu. Hún er í
dag eitt mest notaða tækið til að finna og flokka áhrifaþætti fyrir hvers konar starfsemi.
SVÓT-greiningin beinir athygli sinni að fjórum þáttum, styrkleikum, veikleikum,
ógnunum og tækifærum. Henni er ætlað að gera mynd af því umhverfi sem hugsanleg
starfsemi mun þurfa að takast á við. Hér að neðan getur þú fundið dæmi um SVÓTgreiningu á hugsanlegu félagslegu frumkvöðlastarfi. Einnig er tafla með sem sýnir
hugsanlega framtíðarsýn og útkomu (FÚ).
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SVÓT-greining á hugsanlegu félagslegu frumkvöðlaverkefni
Þar sem SVÓT-greiningin beinir athyglinni að því sem getur farið úrskeiðis beinir FÚ
henni að því jákvæða og þeirri framtíðarsýn sem verkefnið hefur.
Greiningin er sett fram í spurningaformi, til dæmis:
Styrkleikar

Veikleikar

• Sérfræðiþekking

• Skortur á reynslu

• Tækifæri til þjálfunar

• Fáir þekkja fyrirtækið

• Góðvild frá samfélaginu

• Skortur á fjármagni

• Sveigjanleiki í fyrirtækinu

• Erfitt að vaxa hratt

• Metnaður

• Skortur á sveigjanlegum áætlunum

• Samfélagsleg ábyrgð í fyrirtækinu

• Mismunandi markmið og verkefni
• Þjálfun starfsfólks með sérþarfir, litla
starfsreynslu eða starfshæfni krefst tíma
• Mannauðsskortur

Ógnanir

Tækifæri

•

Tilvist svipaðra fyrirtækja

•

Nýsköpunartækifæri

•

Óhagstætt laga og
skattaumhverfi

•

Aukinn áhugi á félagslegu
frumkvöðlastarfi

•

Fjármagn og flæði þess í óvissu

•

•

Krafa um ábyrgð og gagnsæi og
jafnvel vantraust vegna lægri
skatta á sviðinu

Óskýr mörk milli þeirra vettvanga sem
fyrirtækið getur starfað innan

•

Frumleiki

•
•

•

•
Lagaumhverfi flókið þegar kemur
•
að atvinnuþátttöku fatlaðs fólks
Lægri skattar og sérstök
forréttindi geta skekkt markaðsstöðu félagslegs frumkvöðlastarfs
Lægri skattar valda minni hagnaði fyrir ríkisstjórnir

Mikil þörf fyrir þjónustuna
Aukinn fjöldi lítilla fyrirtækja hefur sýnt
fram á að fleiri geta stofnað fyrirtæki sem
ganga upp

•

Fjöldi menntaðra einstaklinga sem gætu
þróað félagslegt frumkvöðlastarf

•

Mikill fjöldi einstaklinga utan
vinnumarkaðar sem hægt væri að ráða í
vinnu

•

Aukinn fjöldi félagslegra- og
efnahagslegra vandamála sem
ríkisstjórnin getur ekki komið til móts við
á fullnægjandi hátt
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Síðustu tveir þættirnir eru þó ekki
•
mjög mikilvægir þar sem félagslegt
frumkvöðlastarf er sjaldnast það
mikið um sig að það hafi mælanleg
•
áhrif á innkomu stjórnvalda. Einnig
má færi rök fyrir því að slík starfsemi
gæti ekki verið til án tilslakana og
því búa tilslakanirnar í raun til tekjur •
þar sem engar voru fyrir.

Innleiðing fræðslu um félagslegt
frumkvöðlastarf í ýmsum menntastofnunum
Að fá sterka aðila í lið með sér sem geta
aðstoða lítil fyrirtæki við að vaxa og
dafna
Lægri skattar fyrir félagslegt
frumkvöðlastarf

Framtíðarsýn

Útkomur

• Hverjar eru væntingar ykkar í
hópnum og framtíðarsýn?

• Hvaða væntingar eru frá hagsmuna- og
styrktaraðilum um félagslega
frumkvöðlastarfið núna og í náinni
framtíð?

• Hvar viljið þið sjá félagslega
frumkvöðlastarfið ykkar í
framtíðinni?
• Hvaðan fáið þið orku?

Ógnanir
Veikleikar

• Hvernig telur þú og aðrir í hópnum að
framtíð fyrirtækisins muni líta út?

Tækifæri

Útkomur

Skaðaminnkun Taka ákvarðanir Umsögn

Styrkleikar Varnir

Fárfesta

Notkun

Væntingar Endurskoðun

Uppljómun

Áhætta
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Leiðtogahæfni ― æfingar
Hér finnur þú lista yfir góða leiðtogahæfni. Góður leiðtogi er ekki bara góður stjórnandi
heldur einhver sem er sterkur persónuleiki sem aðrir vilja fylgja og vinna með. Þar má
nefna samstarfsfélaga, skjólstæðinga eða birgja. Einhver sem fær fólk til að vilja vinna
með sér á faglega sviðinu jafnt sem því persónulega.
Hægt er að finna leiðtoga víða í atvinnulífinu. Leiðtogi er sá sem hefur jákvæð og
hvetjandi áhrif á starfsandann og teymisvinnuna. Leiðtogar þurfa þó að hafa fleiri
hæfileika til þess að geta höndlað flóknari mál sem upp kunna að koma. Þegar best er
á kosið er stjórnandi jafnframt leiðtogi. Aðrir starfsmenn fylgja stjórnandanum vegna
þess að ætlast er til þess af þeim. Stjórnandinn byggir upp traust og stöðugleika á
vinnustað og hefur hæfileikann til að skipta verkum vel milli starfsmanna. Góð stjórnun
vísar í að gera hlutina vel á meðan að leiðtoginn sér til þess að réttu hlutirnir séu gerðir.
Starfsmenn líta ekki endilega á stjórnandann sem einhvern sem vert er að fylgja en
munu frekar fylgja góðum leiðtoga og treysta honum. Stjórnendur sem eru ekki góðir
leiðtogar hafa enga sérstaka hæfileika sem fá fólk til að vilja fylgja þeim. Að vera bæði
góður leiðtogi og stjórnandi er mjög mikilvægt í félagslegu frumkvöðlastarfi þar sem
slík starfsemi krefst mikils stuðnings og þess að þeir sem sjá um starfið trúi á gildi þess.
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Að þróa aðferðir til að leysa vandamál
Markmið:
•

Að gera þátttakendur betri í ákvarðanatöku

•

Að styrkja samvinnu

•

Að styrkja þátttakendur í að nýta raunhæfar aðferðir til að leysa vandamál sem
geta komið upp á venjulegum vinnudegi

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Hægt er að gera æfinguna með sjónskertum jafnt sem sjáandi þátttakendum.
Skref 1
Skiptið þátttakendum í þriggja til fjögurra manna hópa. Hver hópur fær í
hendurnar verkefni sem hann þarf að leysa. Verkefnið lýsir vandamáli sem
komið getur upp á venjulegum vinnudegi. Lista með nokkrum verkefnum er að
finna í viðauka.
Skref 2
Hóparnir setjast saman og ræða vandamálið og finna hugsanlegar lausnir á því.
Skref 3
Hóparnir fá 30 mínútur til að vinna verkefnið og skrifa niður hugsanlegar lausnir.
Skref 4
Hver hópur fær 5 – 10 mínútur til að leika stutt leikrit sem lýsir vandamálinu og
hvernig þau leystu það.
Skref 5
Í lokin er gott að hafa stuttan umræðuhring þar sem hóparnir fá tækifæri til að
ræða verkefnið.

Efni: Blöð, pennar, punktaletursritvélar.
Tími: 90 mínútur
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Umræðuspurningar:
•

Var ég öruggur með að deila hugmyndum mínum með öðrum í hópnum?

•

Lærði ég einhverjar nýjar aðferðir til að leysa vandamál?

•

Hefði ég þurft betri leiðbeiningar með verkefnið?
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Viðauki verkefnablöð
Verkefni A
Vinnustaðurinn þinn er að undirbúa opinn viðburð í miðbæ borgarinnar. Þú hefur fengið
utanaðkomandi aðila til að halda 90 mínútna fyrirlestur á stóra sviðinu. Þegar aðeins 1
klst. er þar til hann á að stíga á svið hringir síminn. Á línunni er fyrirlesarinn sem segist
ekki geta komið af persónulegum ástæðum. Hvað gerir þú?
Verkefni B
Vinnustaðurinn þinn hefur undirbúið starfsdag með utanaðkomandi fyrirlesara fyrir alla
starfsmenn. Þegar fyrirlesturinn hefst er greinilegt að stærstur hluti hans er byggður á
myndum og gröfum sem erfitt er fyrir blinda eða sjónskerta að fylgja. Fyrirlesarinn talar
ekki skýrt um glærurnar heldur vitnar í myndirnar og reiknar með að allir sjái þær.
Verkefni C
Vinnustaðurinn hefur tekið ábyrgð á hluta af stóru samvinnuverkefni. Verkum er skipt
og nokkra hluti þarf að klára fyrir morgundaginn. Allir samþykkja að vinna verkefnin
heima um kvöldið. Einn blindur starfsmaður fer heim og ætlar að vinna sinn hluta
verksins. Hann kemst að því að vefumhverfið sem þarf að nota er algerlega
óaðgengilegt.
Verkefni D
Nú þarf að fylla út matsblað á mikilvægum fyrirlestri sem allir í vinnunni sóttu.
Matsblaðið er hins vegar aðeins til á útprenti sem skapar vandamál fyrir blindan
samstarfsfélaga.
Verkefni E
Í stóru fjarskiptafyrirtæki hefur blindur/sjónskertur starfsmaður starfað í 6 mánuði. Einn
af sjáandi samstarfsmönnum hans hagar sér á nokkuð undarlegan átt í samskiptum
þeirra. Hann forðast að nota orð eins og sjáumst, horfa og lesa, og þegar blindi
samstarfsmaðurinn ætlar að gera eitthvað tekur hann sig til og klárar málið. Sá sjáandi
virðist almennt séð ekki gera sér grein fyrir því að samstarfsmaður hans sé fullfær um
þá vinnu sem hann á að vinna.
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Að stuðla að sjálfsþroska
Markmið: Að styrkja þátttakendur og hjálpa þeim að koma auga á ólík og lík sjónarmið
og viðhorf og stuðla að virkum samskiptum milli sjónskertra og sjáandi.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Verkefnið er hannað fyrir sjáandi og sjónskerta þátttakendur.
Skref 1
Byrjið á því að dreifa blöðum og skriffærum til þátttakenda. Því næst munu
þátttakendur fá tækifæri til að skrifa eða teikna á blöðin orð eða myndir sem
tákna persónuleika þeirra og hæfileika.
Skref 2
Eftir fyrsta skref festa þátttakendur það sem þeir hafa skrifað eða teiknað á
veggspjald. Hver flokkur af orðum eða myndum er settur undir rétt þema. Því
næst mun leiðbeinandi lesa upphátt allt sem hefur verið sett upp á veggspjaldið.
Hægt er að nota mismunandi liti til aðgreiningar fyrir þá sem sjá en aðrar leiðir
fyrir þá sem eru sjónskertir, t.d. mismunandi áferð.
Skref 3
Eftir að búið er að lesa af veggspjaldinu hefjast umræður sem byggja á lýsingum
og merkingu miðanna. T.d. getur leiðbeinandi komið með spurninguna: Við
sjáum að margir eiga þetta orð eða þessa mynd sameiginlega. Af hverju haldi
þið að það sé? Við leggjum til að veggspjaldið hangi uppi á vegg á meðan á
verkefninu stendur. Þá geta þátttakendur bætt við upplifunum og hugsunum
þegar þeim hentar.

Efni: Blöð, pennar punktaletursritvélar og skæri.
Tími: 1 klst.
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Skrímslatal
Markmið:
• Að vekja upp umræðu um samskiptahæfni
• Að bæta hlustunarhæfileika
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
1. Gott er að byrja á að fá tvo sjálfboðaliða. Aðrir í hópnum geta svo parað sig
saman og gert æfinguna.
2. Annar sjálfboðaliðanna byrjar að tala en hinn hermir eftir.
3. Sá sem talar byrjar að tala mjög hægt þannig að orðin hljómi eins og á snældu
sem er spiluð of hægt.
4. Þannig nær sá sem hermir eftir að átta sig á því hvaða orð er verið að segja og
getur byrjað að herma eftir.
5. Hljóðin sem maður gefur frá sér þegar maður er ekki alveg viss um hvað maður
á að vera að segja gefur leiknum nafn sitt.
6. Þegar pörin venjast hvert öðru er hægt að auka hraðann og jafnvel ná hraða
venjulegs talmáls.
7. Sá sem gefur leiðbeiningar með æfingunni ætti ekki að segja að eftirherman sé
raunverulega að herma eftir hinum. Markmiðið er að fólk nái nánast að segja
það sama á sama tíma.
8. Sá sem leiðir talið ætti að tala eins og upptaka sem búið er að hægja á með
löngum sérhljóðum.
Efni: Ekkert
Tími: 20 mínútur
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Umræðuspurningar:
Eftir æfinguna er gott að taka nokkrar mínútur í umræður.
•

Hvernig leið þér þegar einhver annar tók ákvörðun um það sem þú áttir að
segja?

•

Hversu mikil óyrt samskipti áttu sér stað?

•

Hvenær varð æfingin auðveldari? Hvað gerði það að verkum?

47

2. Félagslegt frumkvöðlastarf

Að verða góður leiðbeinandi
Markmið: Þessari æfingu er ætlað að hjálpa þátttakendum til þess að undirbúa sig
fyrir aðstæður sem þau hafa áhyggjur af eða eru þeim ofarlega í huga. Til þess notum
við hlutverkaleik sem hægt er að gera í jákvæðu umhverfi.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfingin fer þannig fram að leiðbeinandinn biður þátttakendur að búa til lista yfir þrenns
konar aðstæður sem þeir ímynda sér að gætu verið erfiðar t.d. að vinna með fólki í hóp
sem vinnur ekki vel saman. Ef þátttakendur hafa reynslu er gott að sækja í hana. Því
næst er farið yfir listann og valið úr hvaða aðstæður verða valdar fyrir hlutverkaleikinn.
Leiðbeinandinn biður svo þátttakendur að leika aðstæðurnar og velur hlutverk fyrir
hvern og einn. Hver lota þarf ekki að taka langan tíma, kannski 3 – 5 mínútur. Svo er
hægt að gefa öðrum í hópnum leiðbeinandahlutverkið og endurtaka æfinguna.
Efni: Pláss fyrir þátttakendur til að sitja í hálfhring.
Tími: 40 mínútur
Umræðuspurningar:
Eftir hlutverkaleikinn leiðir leiðbeinandi umræður innan hópsins og getur nýtt sér
eftirfarandi spurningar:
•

Hver voru stærstu vandamálin sem var erfiðast að leysa?

•

Hvernig vann leiðbeinandinn með þessar aðstæður?

•

Hvaða aðrar leiðir væri hægt að fara til að leysa úr aðstæðunum?
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Að skipuleggja viðburð
Markmið: Þessi æfing snýst um að þjálfa þátttakendur í að skipuleggja og kynna
viðburði. Fjallað er um hvernig er hægt að ná til mismunandi hópa fólks bæði til að
aðstoða við viðburðinn og einnig til þeirra sem viðburðurinn á að ná til.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfingin hefst með því að leiðbeinandi biður alla þátttakendur um að ímynda sér að
þeir séu að skipuleggja viðburð, t.d. blint kaffihús eða annan viðburð tengdan
sjónskerðingu.
Fyrsta skrefið er svo að velta fyrir sér hverjir gætu hugsanlega haft áhuga á því að taka
þátt í viðburðinum, vinir, fjölskylda, skólafélagar. Einnig þurfa þátttakendur að fá
hugmyndir um hverjir gætu aðstoða við skipulagningu og framkvæmd viðburðarins.
Næsta skref er svo að hugsa um það hvar og hvernig er hægt að kynna viðburðinn
fyrir almenningi. Einnig er gott að velta fyrir sér öðrum samtökum sem gætu hjálpað
við kynninguna. Þetta getur aukið útbreiðsluna t.d. með því að fá önnur samtök til að
birta viðburðinn í gegn um Facebook eða á öðrum samfélagsmiðlum.
Því næst þurfa þátttakendur að hugsa um enn aðrar leiðir sem þeir gætu nýtt sér til að
kynna viðburðinn. Þetta gæti t.d. verið í útvarpi eða dagblöðum á staðnum, í
kirkjusóknum, með fréttabréfum o.s.frv.
Þegar þátttakendur hafa lokið við að hugsa um allt þetta mun leiðbeinandi leiða
umræður í hópnum og velta upp mismunandi sjónarhornum sem þátttakendur gætu
nýtt sér við skipulagningu viðburða. Gott getur verið að skipta þátttakendum upp í minni
hópa eða pör þegar verkefnið er unnið. Í lokin koma svo allir saman og skiptast á
hugmyndum. Allir hafa gott af því að sjá og heyra nálgun annarra hópa til að finna út
úr æfingunni. Sumir hafa tengslanet í skólum, samtökum eða fyrirtækjum á meðan
aðrir hafa ríkara tengslanet á samfélagsmiðlum. Fjölbreytt og mismunandi sjónarmið
eru gagnleg þátttakendum og gera þá meðvitaða um hvað þarf að hafa í huga við að
skipuleggja viðburði.
Efni: Blöð pennar, punktaletursritvélar eða punktaletursskjáir fyrir blinda þátttakendur
Tími: 40 mínútur
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Stýrt samtal
Markmið: Þessi æfing er hjálpleg þegar tveir einstaklingar eiga erfitt með samskipti og
að hlusta á hvorn annan.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Leiðbeinandi skipir þátttakendum í þriggja manna hópa.
Tveir eru mælendur/hlustendur og einn áhorfandi.
Æfingin skiptist svo í 3 hluta. Eftir ákveðinn tíma er gott að færa sig yfir í næsta skref
æfingarinnar:
•

Sá sem hlustar þarf að endurtaka orð fyrir orð það sem mælandinn segir. Aðeins
eftir það má hann svara.

•

Hlustandinn dregur saman það sem mælandi segir og svarar því.

•

Þegar hann svarar, þarf hann að bregðast við öllu því sem mælandinn tók fram.

Áhorfandinn er í hlutverki þess sem fylgist með. Hann gætir þess að hinir tveir haldi sig
að efninu og framkvæmi hana rétt. Hann getur líka hjálpað til ef nauðsynlegt er þar
sem erfitt getur reynst að halda einbeitingu þegar maður hlustar á aðra.
Tími: 30 mínútur
Umræðuspurningar:
Leiðbeinandi getur stýrt umræðum um virka hlustun.
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Sex hugsanahattar
Markmið: Þessi æfing fær fólk til að horfa á ákveðnar aðstæður frá mismunandi
sjónarhornum. Hver hattur táknar eitt sjónarhorn.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Hægt er að gera þessa æfingu á nokkra vegu.
Til dæmis geta einstaklingar innan hópsins skipts á höttunum á meðan allur hópurinn
ræðir eitthvað málefni. Önnur leið er sú að allir innan hópsins hafi hatt og skiptist svo
á höttum.
Sem leiðbeinandi gætir þú þurft að velta fyrir þér hver fær hvaða hatt hvenær. Hér fyrir
neðan er kynnt ein leið til að leysa vandamál á skapandi hátt. Hattarnir hafa það
hlutverk að fá fólk til að hugsa um hugsanlegar lausnir og til að velja þá bestu.
•

Hvíti hatturinn: Þeir sem hafa hvítan hatt hugsa um upplýsingarnar sem þeir
hafa og beina athyglinni að staðreyndum. Hvað vitum við um aðstæðurnar?
Hvernig hjálpar þessi þekking okkur að meta aðstæður? Hvað vitum við ekki um
aðstæðurnar og getum við með einhverjum hætti brúað það bil? Hvað getum
við lært af öðrum svipuðum aðstæðum úr fortíðinni?

•

Græni hatturinn: Þeir sem eru með græna hatta hugsa skapandi og sjálfstætt
án þess að dæma.

•

Rauði hatturinn: Þeir sem hafa rauðan hatt eru tilfinningaspeglar hópsins. Þeir
hugsa út frá því sem þeim finnst og tilfinningum sínum. Þeir bregðast við því
sem þeim finnst eðlislægt og taka mið af tilfinningum annarra í hópnum.

•

Svarti hatturinn: Þeir sem hafa svartan hatt lifa undir svörtu skýi. Þeir hugsa um
vandamálin, gallana og leita hindrana.

•

Guli hatturinn: Guli hatturinn er sólskinshatturinn. Þeir sem hann bera hugsa
jákvætt og reyna að sjá tækifæri á öllum vígstöðvum.

•

Blái hatturinn: Hópstjórinn er með bláa hattinn. Hann einbeitir sér að því að finna
lausn á vandamálinu en ekki endilega segja frá því hver sú lausn er. Hann
aðstoðar hina meðlimi hópsins við að leysa verkefnið og sjá hlutina frá öllum
sjónarhornum.

Efni: Pappírshattar í öllum litunum, hvítir, grænir, rauðir, svartir, gulir og bláir. Ef
þátttakendur vilja ekki hafa hattana á höfðinu geta þeir haldið á þeim. Huga þarf að
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mismunandi áferð á höttunum fyrir blinda þátttakendur eða finna aðrar áþreifanlegar
lausnir sem henta verkefninu betur.
Tími: 30-60 mínútur
Umræðuspurningar: Leiðbeinandinn kemur upp með hugmyndir af mismunandi
aðstæðum sem þarf að leysa.
Heimild: (Bono, 1985)
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Að rækta liðsheild
Markmið: Þessi æfing styrkir samskipti og liðsheild fyrir leiðtoga.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Leiðbeinandi lætur þátttakendur setjast í hring og ræða eftirfarandi:
•

Ímyndið ykkur að þið séuð að stjórna fundi með vinnufélögum eða
starfsmönnum í félagslegu frumkvöðlafyrirtæki. Það er augljóst að það eru
vandamál með samskipti innan hópsins.

•

Aðeins örfáir einstaklingar eiga sviðið og fer mikið fyrir þeim í öllum umræðum.

•

Öðrum innan hópsins líður eins og þeir fái ekki að koma sínum hugmyndum á
framfæri og séu utanveltu.

•

Hvað gætir þú gert til að breyta þessu?

Leiðbeinandinn getur tekið niður minnispunkta og dregið þá saman fyrir þátttakendur.
Efni: Skriffæri
Tími: 20 mínútur
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„Snákurinn“ ― hópeflisleikur
Markmið: Að byggja upp traust og samvinnu og læra að vera hluti af liðsheild.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Leikur fyrir a.m.k. 5-6 þátttakendur. Biðjið þátttakendur að skipta sér í tvö lið, best væri
að 5-7 þátttakendur væru saman í hóp ef nægur fjöldi tekur þátt. Liðin fá 1-2 mínútur
til að undirbúa sig en leikurinn sjálfur fer fram án orða. Markmið leiksins er að finna
mjúka hluti á gólfinu og setja þá ofan í fötu sem er staðsett í rýminu.
Þátttakendur mynda einfalda röð og halda í axlirnar á hver öðrum. Aftasta manneskjan
stýrir röðinni og leiðinni að mjúku hlutunum með því að klappa létt á öxlina á næstu
manneskju fyrir framan sig, sem klappar á næstu manneskju og svo koll af kolli. Ef
klappað er á vinstri öxl fer liðið til vinstri en til hægri ef klappað er á hægri öxl. Aftasta
manneskjan er sú eina sem má vera sjáandi, aðrir eru með bundið fyrir augun ef þörf
er á. Svæðið er afmarkað með bandi eða öðru sem hentar svæðinu. Þegar sá/sú sem
er fremst í röðinni er búin að setja hlutinn í fötuna tekur hann/hún af sér augnbindið og
fer aftast í röðina. Leiknum lýkur þegar allir í hópnum hafa fundið mjúkan hlut og sett
hann í fötuna. Ef aftasta manneskjan er sjónskert þarf að hafa í huga að hlutirnir og
fatan séu á aðgengilegum stað. Liðið sem klárar fyrst vinnur leikinn og hvetur svo hitt
liðið þar til því tekst að ljúka verkefninu. Ef ójafnt er í hópunum er þess gætt að liðin
finni jafn marga hluti.
Efni: Augnbindi (e. blindfold), mjúkir hlutir, fata, band til að afmarka svæðið
Tími: 10 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið þér meðan á leiknum stóð?

•

Hvort var erfiðara fyrir þig að leiða eða fylgja?

•

Er traust mikilvægt innan hóps og ef já, hvernig getum við aukið það?

Myndband um leikinn: https://www.youtube.com/watch?v=93yqu-1Zb10
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Sannfæringarkraftur
Markmið: Að bæta hæfni þátttakenda til að setja fram sitt sjónarhorn, rökræða og
sannfæra aðra.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur mynda þrjá hópa og velja sér umræðuefni. Ætti t.d. að koma fram við
sjónskertan einstakling eins og blindan einstakling eða sjáandi? Hópur 1 reynir að
sannfæra hina um það að það eigi að koma fram við sjónskertan einstakling þannig að
hann hafi ekki sjón. Hópur 2 er á móti. Hópur 3 hlustar á hina hópana og þarf að ákveða
hvor þeirra var meira sannfærandi. Gott er að hafa allavega 9 þátttakendur, a.m.k. 3 í
hverjum hópi.
Efni: Skriffæri, ef þátttakendur vilja
Tími: 20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvað var erfiðast við þetta verkefni?

•

Hvað var skemmtilegast og auðveldast?

•

Var erfitt fyrir þig að koma fram og sannfæra hina um þinn málstað?

•

Hvernig höfðu viðbrögð þeirra áhrif á þig?

•

Reyndist þér auðvelt að hlusta og skilja að hverju hinir voru að segja eða spyrja?

•

Hver heldur þú að sé besta leiðin til að vinna í rökræðum?
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Rökræður
Markmið: Að koma fram, að æfa rökræðuhæfni, að vinna í hópi og að hlusta á aðra
setja fram sín sjónarhorn.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Búið til lið með því að skipta hópnum í minni hópa. Það er gott að velja einn til tvo
þátttakendur sem frummælendur. Svo þarf að velja umræðuefnið. Umræðuefnið getur
verið hvað sem er. Liðin þurfa svo að velja hvort þeirra mun mæla með umræðuefninu
og hvort mun mæla á móti því. Gefið svo liðunum tíma til að byggja upp sitt sjónarhorn
og undirbúa sig.
Efni: Skriffæri fyrir liðin
Tími: Að lágmarki 90 mínútur
Umræðuspurningar:
Umræðuefnið getur verið hvað sem er. Þó þarf að hafa það í huga hvort umræðuefnið
sé annaðhvort of tilfinningaþrungið fyrir þátttakendur eða að þátttakendur séu líklegir
til að vera mjög sammála um það. Hægt er t.d. að velja umræðuefni sem snertir blindu
og sjónskerðingu, t.d. blindir geta unnið hvaða starf sem þeir vilja.
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Góður leiðtogi
Markmið: Hjálpar þátttakendur að vinna með og þróa greiningarhæfni sína (e.
analytical skills).
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
6 - 10 manna hópur
Skref 1
Allir í hópnum deila sögu um einhvern sem þau telja góðan leiðtoga. Þetta getur
verið hver sem er, einhver sem þau þekkja persónulega eða opinber persóna.
Skref 2
Þegar allir hafa sagt frá ræða þátttakendur það sem hefur komið fram og
einbeita sér að því að ræða hvaða eiginleika þessir einstaklingar hafa sem gera
þá að góðum leiðtogum.
Tími: 15-20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvaða eiginleikum þarf góður leiðtogi að búa yfir að þínu mati?

•

Eru til aðstæður þar sem leiðtogar eru ekki nauðsynlegir og allar tilraunir til að
stjórna enda illa?
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Sólin handan skýjanna
Markmið: Það að skoða jákvæða þætti við einhverja neikvæða reynslu hjálpar
einstaklingnum að breyta sjónarhorninu og horfa með jákvæðari augum á hlutina. Það
að deila reynslu með öðrum hjálpar einnig til við að byggja upp tengsl milli einstaklinga
og innan hópa.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur mynda litla hópa (2 manna eða fjölmennari) sem byggja á því að hafa
deilt einhvers konar reynslu, t.d. að hafa unnið saman að hópverkefni í námi eða vinnu.
Skref 1
Einhver í hópnum byrjar á því að deila neikvæðri upplifun af samvinnu.
Skref 2
Því næst þarf hinn aðilinn í hópnum að finna jákvæðar hliðar á því sem kom
fram sem er sólin bak við skýin. Því næst þarf hann eða hún að deila einhverri
neikvæðri reynslu og hlutverkin snúast við.
Tími: 15 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvort hugsar þú meira um neikvæða eða jákvæða reynslu sem þú hefur. Heldur
þú að fólk læri af neikvæðri reynslu?

•

Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
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Hákarlabúrið
Markmið: Æfingin er byggð á sjónvarpsþætti og henni er ætlað að gefa þátttakendum
tækifæri til að sýna fram á frumkvöðlahæfni sýna. Þátttakendur fá hugmynd um
fyrirtæki og búa til markaðsáætlun.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur geta unnið einir síns liðs eða í stærri hópum. Gott er að hafa a.m.k. 10
þátttakendur bæði sjáandi og sjónskerta.
Skref 1
Þegar þátttakendur eru búnir að semja markaðsáætlun búa þeir til kynningu ―
svokallað pitch. Þetta er í raun bara stutt lýsing á hugmyndinni ætluð til að
sannfæra fjárfesta um að taka þátt í henni. Pitchið þarf að innihalda slagorð og
upplýsingar um alla áætlunina bæði fjárhagslegar og aðrar. Einnig þarf að koma
fram hugsanleg samkeppni og upplýsingar um það hver gróðinn gæti verið.
Skref 2
Því næst hefst hlutverkaleikur. Útnefnið nokkra einstaklinga sem hákarlana.
Þeir hafa það hlutverk að bjóða fram ímyndaðar fjárfestingar til allra hópana. Sá
hópur eða einstaklingur sem nælir sér í mesta fjárfestingu er sigurvegari.
Tími: 15 – 20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvað lærðir þú af æfingunni?

•

Hvernig leið þér?
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Heimildaleikhús (e. Verbatim) ― Leyfðu mér að segja frá
Markmið: Að byggja upp sjálfstraust og hæfni til virkrar hlustunar.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Nauðsynlegt er að fjöldi þátttakenda sé margfeldi af þremur (3, 6, 9 eða 12
þátttakendur).
Skiptið þátttakendunum í þriggja manna hópa. Á meðan einn þriggja manna hópur
leikur fylgjast hinir með. Hópurinn sem leikur stillir sér upp fyrir framan áhorfendurna.
Tveir meðlimir standa fyrir framan hinn þriðja og mynda þannig þríhyrning. Sá sem er
fyrir aftan hvíslar svo í eyra annars hinna einni eða tveimur setningum í einu. Sá þarf
svo að segja það sem hvíslarinn segir upphátt fyrir áhorfendurna. Hann leitast við að
skila frá sér setningunum á sama hátt og þær voru hvíslaðar að honum, með sömu
tilfinningum og raddblæ.
Gott er fyrir hvíslarann að snerta öxlina á þeim sem hann ætlar að hvísla að til að vekja
athygli hans.
Æfingin getur verið mjög frelsandi. Ef feimin manneskja á erfitt með að segja frá sinni
reynslu og upplifun þá getur verið léttara að segja sögur annarra. Á sama hátt getur
verið þægilegra að hlusta á aðra segja sína eigin sögu. Smám saman getur þessi æfing
vonandi aðstoðað fólk við að yfirstíga feimni við að segja sínar sögur sem og annarra.
Efni: Línur á gólfinu, t.d. með límbandi. Gott er að vera með hljóðnema ef þörf er á
Tími: 40 mínútur eða lengur ef heitar umræður skapast.
Umræðuspurningar:
•

Var markmiðinu náð? Hvernig? Hvernig leið þér þegar æfingin hófst? En þegar
henni lauk?

•

Hvernig leið þér þegar þú þurftir að segja sögur hinna upphátt?

•

Hvað með þegar þú deildir þínum eigin sögum með því að hvísla?

•

Hvernig leið þér að heyra þína sögu af vörum hinna?

Heimild: (Aristidou, 2017)
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Ábyrgð
Markmið: Að axla ábyrgð. Ungt sjónskert fólk að leysa vandamál af sjálfsdáðum með
eigin ákvarðanatöku.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfingin hentar vel fyrir minni hópa, 4 – 6 þátttakendur. Hefjið æfinguna með því að
segja við hópinn: Á borðinu hér munið þið finna fjóra mismunandi hluti en þeim er raðað
vitlaust upp. Þið hafið 5 mínútur til að skoða hlutina og svo aðrar 5 mínútur til að raða
þeim betur.
Ef einhver spyr spurninga gefið aðeins þessar sömu leiðbeiningar og ekkert annað.
Sumir þátttakendur munu spyrja spurninga en aðrir gætu byrjað að raða um leið og
þeir hafa skoðað hlutina. Fylgist með liðunum en segið sem minnst. Eftir að tíminn er
liðinn, stöðvið æfinguna.
Efni: Hlutir sem hafa mismunandi eiginleika, þ.e. lögun (hringir, kassar, þríhyrningar,
sívalningur, stjarna o.fl.) og efni (viður, plast, málmur, gúmmí o.fl.)
Tími: 30 mínútur eða lengur ef þátttakendur þurfa lengri tíma fyrir umræður
Umræðuspurningar:
•

Var markmiðinu náð? Hvernig?

•

Hvernig leið ykkur þegar ég neitaði að gefa frekari upplýsingar um verkefnið?

•

Hvernig hafði þessi litli tími sem þið höfðuð áhrif á það hvað þið gerðuð?

Ræðið við þátttakendur hvernig og hvers vegna óskýr fyrirmæli gera verkefni erfið
viðureignar og geta orðið til þess að allur hópurinn geri mistök.
Ræðið einnig hvernig tímaþröng getur valdið auknu stressi og hvernig það getur leitt
til mikilla vandræða t.d. að samskipti og samvinna verði léleg.
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Trausthleðslan (e. Trust battery)
Markmið: Að auka meðvitund um það hversu mikið traust ríkir milli þátttakenda í hópi.
Að aðstoða leiðtoga og meðlimi hópa að skilja í hvaða samskiptum þarf að bæta traust
og samskipti.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
5-10 manna hópar
Í upphafi eru notaðir tómir bollar og svo eru notaðar baunir eða hrísgrjón til að fylla þá
sem tákna „hleðsluna“. Þegar nýr einstaklingur bætist í hópinn t.d. er ráðinn inn í
fyrirtæki, er trausthleðslan hálf, þ.e. fylltur til hálfs með hrísgrjónum. Allir hafa ákveðna
trausthleðslu sín á milli. Í hver skipti sem samvinna á sér stað er annaðhvort tekið úr
eða bætt í trausthleðsluna. Trausthleðslan myndar ákveðna yfirsýn yfir samskipti milli
vinnufélaga til dagsins í dag. Ef samskiptin hafa verið neikvæð tæmist hún en ef þau
eru jákvæð og báðir aðilar skila þeim afköstum sem lofað hefur verið hækkar í
trausthleðslunni. Traustgeymarnir eru milli einstaklinga og geta verið mismunandi eftir
fólki. Jón getur t.d. verið með 40% fullan hleðslu með Guðrúnu á meðan Sigríður hefur
60% hleðslu með Guðrúnu. Æfingin er ætluð til þess að gefa heiðarlegt mat á því
hversu vel hópurinn treystir hvor öðrum.
1. Leiðbeinandinn útskýrir trausthleðsluna fyrir meðlimum hópsins.
1. Deilið út bollum og hrísgrjónum til allra. Hægt er að nota annað ílát fyrir
hrísgrjónin sem á að nota til að fylla trausthleðsluna.
2. Hægt er að skipta hópnum í tvo minni hópa og biðja hóp 1 að hlaða hjá hópi 2
og svo öfugt.
3. Gefið nokkrar mínútur fyrir hópana til að fylla hleðslu hvers annars byggt á fyrri
samskiptum og til að velta fyrir sér niðurstöðunni. Hversu mikið traust ríkir milli
þín og þessa einstaklings?
4. Biðjið þátttakendur að velta fyrir sér samskiptum og hvar og hvernig væri hægt
að bæta þau innan hópsins.
Efni: Bollar, hrísgrjón, baunir
Tími: 40 - 45 mínútur
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Umræðuspurningar:
•

Hvers vegna settir þú minna í trausthleðsluna hjá sumum?

•

Eru einhverjir þar sem þú skynjar að trausthleðslan er ekki jafn mikil milli ykkar?

•

Hvað getur þú gert til að hlaða trausthleðslu sem lítið er í?

•

Sem leiðtogi eða vinnufélagi, hvað getur þú gert til að hjálpa öðrum að hafa
meiri trausthleðslu sín á milli?

Passið að spyrja almennt en ekki persónulega. Æfingin er ætluð til að bæta samskipti
og traust en ekki til að rífa þau frekar niður. Æfingin hentar ekki endilega fyrir hópa sem
hafa ekki unnið mikið saman. Betra er að meðlimir hópsins þekki hvort annað áður en
æfingin er framkvæmd.
Heimild: https://www.sessionlab.com
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Leiðtogafléttan
Markmið: Styrkir þekkingu fólks á hina mismunandi hæfni og viðhorf sem þau þurfa
að temja sér til að verði góðir leiðtogar.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Band eða reipi er notað til þess að mynda eins konar áþreifanlega hugmynd um það
hvaða hæfni er mikilvægust fyrir góðan leiðtoga. Við gerum hnúta í reipið og hnúturinn
ásamt bilinu að næsta sýnir fram á ákveðna hæfni og hversu mikilvæg hún er. Ef bilið
á milli hnútanna er langt merkir það mikilvæg hæfni.
Æfinguna er best að framkvæma með litlum hópi 4 – 6 þátttakendum.
1. Æfingin hefst á því að leiðbeinandinn kynnir leiðtogafléttuna. Hún er
sjálfsmatstæki og sýnir fram á hugmyndir þess sem hana bjó til um það hvaða
hæfni góður leiðtogi þarf að hafa.
2. Leiðbeinandinn getur sýnt sína eigin leiðtogafléttu og þarf að taka það skýrt fram
að hans eigin flétta er aðeins dæmi og ætti ekki að hafa áhrif á það hvernig aðrir
búa til sína fléttu.
3. Leiðbeinandi gefur þátttakendum tíma til að velta fyrir sér því hvaða hæfni þeim
finnst að góður leiðtogi þurfi að hafa og til að búa til sína eigin fléttu.
4. Eftir að flétturnar eru tilbúnar er gott að deila þeim meðal hópsins og biðja
eigendur þeirra að útskýra hvað liggur að baki þeim. Leiðbeinandinn getur stýrt
umræðum og leitt athyglina að sameiginlegum þáttum og eiginleikum góðra
leiðtoga.
5. Leiðbeinandi biður þátttakendur að meta sjálfa sig og hvern hnút í
leiðtogafléttunni á skalanum 1 til 10 fyrir hvern hæfnisþátt. Þetta sjálfsmat mun
svo nýtast til að setja markmið um aukna hæfni. T.d. gæti matið hljómað svona:
Ég tel að það sé mikilvægt að forgangsraða rétt en ég er alls ekki góð/ur í því.
Þeir hæfnisþættir sem þátttakendur líta á sem veika fá sérstaka athygli.
Dæmi um leiðtogafléttu:
•

Að vera samkvæmur sjálfum sér

•

Að hafa framtíðarsýn og að veita öðrum innblástur

•

Samkennd
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•

Kann að meta og viðurkenna fólk

•

Ástríða og tilgangur

•

Sjálfsmeðvitund

•

Að hafa trú á eigin getu

•

Forgangsröðun

Hugmyndin um að nota reipi er sú að þá er eitthvað áþreifanlegt sem hægt er að skoða
og miða við.
Efni: Reipi eða reimar
Tími: 50 - 60 mínútur
Umræðuspurningar:
Gott væri ef leiðbeinandinn fengi þátttakendur til að skoða æfinguna aftur eftir nokkra
mánuði til að skoða hvort markmið hafa náðst og hvort hægt sé að setja ný markmið.
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Í þínum sporum
Markmið: Hjálpar þátttakendum að skilja aðstæður og sjónarhorn annarra. Eflir
samskiptahæfni og auðveldar lausnir vandamála. Þessi æfing er góð æfing til að leysa
úr misskilningi og slæmum samskiptum.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Þátttakendur tala sig saman og finna dæmi um erfiðar aðstæður. Þessar aðstæður
geta verið ímyndaðar eða byggðar á raunverulegum atburðum. Nokkrir úr hópnum
leika svo aðstæðurnar í eins konar hlutverkaleik. Síðan skipta meðlimir um hlutverk
þar til allir hafa fengið að leika öll hlutverkin.
Dæmi:
1. Starfsmaður er seinn í vinnuna og yfirmaðurinn er alls ekki ánægður með það
(2 einstaklingar)
2. Einn starfsmaður hefur ekki klárað eitthvað verkefni á tíma og yfirmaðurinn er
ekki ánægður með þann sem leiðir verkefnið (3 einstaklingar)
3. Verkefnastjóri nokkur er nýr starfsmaður í fyrirtækinu. Aðrir starfsmenn eru ekki
mjög ánægðir þar sem þeir hafa unnið lengi þarna en yfirmaðurinn ákvað að
ráða inn nýjan einstakling til að stýra þessu verkefni (3 einstaklingar og sá fjórði
sem aðal yfirmaðurinn).
Tími: 45 - 90 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvernig leið þér í hverju hlutverki?

•

Hverju breytti það þegar þú skiptir um hlutverk?

•

Hvað lærðir þú af þeim hlutverkum sem þú fórst í?
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Á miðju sviði
Markmið: Allir þátttakendur velta fyrir sér mismunandi aðferðum til að vera leiðtogi
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Veljið 4 sjálfboðaliða
Skref 1
Einn úr hópnum tekur hlutverk starfsmanns sem nú upp á síðkastið hefur verið
að mæta seint í vinnuna og gleyma fundum. Hinir þrír taka hlutverk mismunandi
leiðtoga. Leiðbeinandi ákveður hver er hvernig leiðtogi, frjálslyndur leiðtogi,
forræðishyggjuleiðtogi eða þátttökuleiðtogi (laissez faire leader, autocratic
leader, participative leader).
Skref 2
Biðjið þátttakendur að mynda hring og setji 2 stóla í miðjuna.
Skref 3
Eftir að hver leiðtogi hefur leikið sitt hlutverk með starfsmanninum sem stendur
sig ekki vel, biðjið hópinn að velta fyrir sér hinum mismunandi leiðum sem
leiðtogar geta nýtt sér. Hvað virkaði og hvað virkaði ekki vel.
Skref 4
Í lokin spyrjið hópinn hvað góður leiðtogi myndi gera í þessum aðstæðum.
Efni: Svæði til að mynda hring þátttakenda og 2 stólar.
Tími: 30 - 40 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvaða eiginleika finnst þér að góður leiðtogi eigi að hafa?

•

Hvaða tegundir leiðtoga þekkir þú til? Hver er þín uppáhalds?
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Þankahríð til breytinga (e. Brainstorming for change)
Markmið: Markmiðið er að þátttakendur detti í hug lausnir á félagslegum, pólitískum
og efnahagslegum vandamálum.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Leiðbeinandi skiptir þátttakendum í 4 til 5 manna hópa.
Skref 1
Þankahríð er notuð til að finna í sameiningu bæði míkró og makró lausnir á
einhverju vandamáli.
Skref 2
Þegar hópurinn hefur klárað þankahríðina og búið til lista yfir þær hugmyndir
sem hann fékk leiðir leiðbeinandinn allan hópinn í umræðum um þau vandamál
og þær lausnir sem komu upp.
Tími: 15 - 20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Hvaða mál vekja helst áhuga þinn?

•

Notar þú þankahríðaraðferðina í vinnu eða skóla þegar þú þarft að leysa
vandamál?
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Að kynna sjálfan sig á skapandi hátt
Markmið: Að kynna sjálfan sig er mjög mikilvægt fyrir verðandi leiðtoga. Þessi æfing
hjálpar þátttakendum að finna skapandi leiðir til að kynna sjálfa sig, og getur aðstoðað
við að vinna á feimni og auka sjálfstraust.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
U.þ.b. 20 manna hópur situr saman í hring. Leiðbeinandi velur einn úr hringnum til að
byrja og lætur hann fá einhvern hlut. Þetta getur verið hvaða hlutur sem er. Það sem
hann táknar er að sá sem heldur á hlutnum er sá eini sem má tala.
Leiðbeinandi biður þann sem hefur hlutinn um að kynna sig á frumlegan hátt. Svo
gengur hluturinn allan hringinn og hinir í hópnum kynna sig á sama hátt.
Efni: Einhver hlutur
Tími: 15-20 mínútur
Umræðuspurningar:
•

Telur þú að upplifun af fyrstu kynnum af manneskju skipti öllu máli?

•

Hvernig getur sköpunargleði okkar haft jákvæð áhrif á fólkið í kring um okkur?
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Félagslegt frumkvöðlastarf (verkefni og æfingar)
Félagslegt frumkvöðlastarf er ekki aðeins tækifæri til að stofna fyrirtæki upp á eigin
spýtur, heldur einnig til að gera það gagnlegt fyrir aðra á félagslega sjálfbæran og
ábyrgan hátt. Félagslegt frumkvöðlastarf gefur samfélaginu til baka annaðhvort með
launum fólksins sem þar vinnur, eða með þeim vörum sem það framleiðir fyrir fólk með
sérþarfir. Félagslegt frumkvöðlastarf er afl breytinga sem býður upp á mikla möguleika.
Vefsíðan https://www.causeartist.com er með lista yfir margsonar félagslegt
frumkvöðlastarf, sem er áhugavert og hvetjandi að lesa og getur jafnvel kveikt
hugmyndir um nýtt frumkvöðlastarf.
Hér að neðan er listi yfir nokkrar æfingar sem gætu verið sérstaklega áhugaverðar fyrir
ungt sjónskert fólk sem hefur áhuga á að hefja sína eigin frumkvöðlastarfsemi.
Félagslegt frumkvöðlastarf er nálgun, notuð af sprotafyrirtækjum og frumkvöðlum,
þar sem þau þróa, fjármagna og innleiða lausnir á félagslegum, menningarlegum eða
umhverfisvandamálum. Þessum aðferðum er beitt af fjölmörgum samtökum,
breytilegum að stærð, markmiðum og viðhorfum. Atvinnurekendur mæla venjulega
árangur með því að nota viðskiptamælikvarða eins og hagnað, tekjur og hækkanir á
hlutabréfum. Félagslegir frumkvöðlar eru hins vegar annaðhvort ekki í leit að hagnaði,
eða þeir blanda gróðamarkmiðum og “samfélagslega bætandi markmiðum“. Þess
vegna verða þeir að nota aðra mælikvarða til að meta velgengni. Félagslegt
frumkvöðlastarf hefur venjulega víðtæk félagsleg, umhverfis og menningarleg
markmið, oft tengd sjálfboðavinnu á sviðum eins og að draga úr fátækt, efla
heilsugæslu og stuðla að samfélagsþróun.
Á árunum 2000-2010 hafa fræðimenn og aðrir sérfræðingar deilt um hvaða
einstaklingar eða samtök geta talist félagslegir frumkvöðlar. Enn sem komið er hefur
ekki verið nein eindregin samstaða um skilgreiningu félagslegrar frumkvöðlastarfsemi,
þar sem svo mörg mismunandi svið, fræðigreinar og fyrirtæki eru tengd henni, allt frá
gróðafyrirtækjum til blandaðra líkana, sem sameina góðgerðarstarf og
atvinnustarfsemi, góðgerðarsamtök, sjálfseignarstofnanir, sjálfboðaliðasamtök og
frjáls félagasamtök. Mannvinir, félagslegir aðgerðarsinnar, umhverfisverndarsinnar og
fleiri eru oft nefndir félagslegir frumkvöðlar.
Félagslegir frumkvöðlar geta haft mjög mismunandi starfsferil og faglegan bakgrunn,
allt frá félagsstarfi og samfélagsþróun til frumkvöðlastarfs og umhverfisvísinda.
Félagslegt frumkvöðlastarf í nútímasamfélagi býður upp á óeigingjarnt form
frumkvöðlastarfsemi (e. altruistic form) sem leggur áherslu á þann ávinning sem
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samfélagið kann að uppskera. Frumkvöðlastarfsemi verður því félagsleg viðleitni þegar
hún umbreytir félagsauði á þann hátt sem hefur jákvæð áhrif á samfélagið. Félagslegir
frumkvöðlar viðurkenna strax félagsleg vandamál en leitast einnig við að skilja víðara
samhengi málanna sem getur spannað mismunandi fræðigreinar, svið og kenningar.
Að öðlast meiri skilning á því hvernig ýmis vandamál tengjast samfélaginu gerir
félagslegum frumkvöðlum kleift að þróa nýjar lausnir og virkja þær til að hafa áhrif á
alþjóðasamfélagið. Ólíkt hefðbundnum fyrirtækjum einbeita fyrirtæki með
frumkvöðlastarfsemi sér að því að hámarka félagslegan ávinning, frekar en að einbeita
sér að hagnaði.
Félagslegt frumkvöðlastarf er frábrugðið hefðbundinni frumkvöðlastarfsemi en deilir
samt nokkrum áherslum með því. Jean-Baptiste Say (1767–1832), franskur
hagfræðingur, skilgreindi frumkvöðul sem manneskju sem „tekur að sér“ hugmynd og
kemur með nýtt sjónarhorn á þann hátt að það breytir þeim áhrifum sem hugmyndin
hefur á samfélagið. Say skilgreinir enn fremur frumkvöðul sem einhvern sem „eykur
framleiðni og ávöxtun efnahagslegra auðlinda“. Munurinn á „frumkvöðlastarfi“ og
„félagslegu frumkvöðlastarfi“ stafar þó af tilgangi sköpunar. Félagslegir frumkvöðlar
leitast við að umbreyta samfélögum í heild, frekar en að umbreyta hagnaðarmörkum
sínum, eins og klassískir athafnamenn reyna venjulega að gera. Félagslegir
frumkvöðlar nota margvísleg úrræði til að bæta samfélagið.
Heimild: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_entrepreneurship
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Félagsleg frumkvöðlafyrirtæki
Markmið: Að fá þátttakendur til að skilja hugtakið social enterprise eða félagslegt
frumkvöðlafyrirtæki og hvað það er.
Þú getur leitað uppi mismunandi útfærslur af félagslegu frumkvöðlastarfi þar sem ein
besta leiðin til að þróa sitt eigið starf er að skoða önnur fyrirtæki sem þegar eru til.
Hugmyndir um félagslegt frumkvöðlastarf eru oft sprottnar af þörfinni til að hafa jákvæð
samfélagsleg áhrif. Þær eru því frábrugðnar hefðbundnum viðskiptahugmyndum sem
hafa það fyrst og fremst að markmiði að græða pening. Félagslegt frumkvöðlastarf
notar fyrirtækið í raun helst sem leið til að ná aðal markmiði sínu og gróði er ekki það
mikilvægasta. Hér að neðan eru nokkur dæmi um félagsleg frumkvöðlafyrirtæki sem
vonandi geta hjálpað.
1. Félagsleg kjörbúð. Stofnið matvörubúð sem selur mat á mjög lágu verði til þeirra
sem hafa litlar tekjur. Hægt er að nálgast matvöruna með því að kaupa hana af
öðrum búðum sem geta ekki selt hana, t.d. dósir sem eru beyglaðar eða vara
sem er að nálgast síðasta söludag. Einnig er hægt að leitast eftir gjöfum.
2. Sjálfbært vatn. Ein hugmynd um félagslegt frumkvöðlastarf eru litlar
vatnshreinsunarstöðvar í þróunarlöndum sem eru hannaðar og byggðar með
vörum sem hægt er að kaupa á auðveldan hátt. Hægt er að fá fjárfest eða fá
styrki til að fjármagna stöðina en þegar hún er tilbúin vinnur hún þannig að hún
selur vatnið til þeirra sem búa í nágrenninu en mjög ódýrt þannig að hún býr
ekki til gróða heldur skilar honum í raun öllum aftur út í samfélagið.
3. Félagsleg fjöldafjármögnun. Búið til vefsamfélag sem gengur út á það að tengja
frumkvöðla við þá sem vilja styrkja. Þessi hugmynd er svipuð örlánum þar sem
markmiðið er að fá marga einstaklinga til að lána eða gefa lágar fjárhæðir til
frumkvöðla til að fjármagna starfsemi sína. Hægt er að rukka sanngjarnt gjald
til að halda vefnum gangandi.
4. Að elda eða baka fyrir samfélagið. Ein hugmyndin er sú að opna bakarí eða
veitingastað þar sem markmiðið er valdefling starfsfólk. Þannig er hægt að leita
starfsfólks úr hópum með færri tækifæri svo sem ungu fólki í áhættu eða þeim
sem hafa glímt við fíknivanda. Gróði starfseminnar fer því í að efla starfsfólkið
með frekari þjálfun eða önnur félagsleg verkefni.
5. Fræðsluefni um félagsleg mál. Hægt er að búa til fræðsluefni um félagsleg mál
og beina því að einhverjum ákveðnum hóp. Eitt dæmi um þetta gæti t.d. verið
uppskriftabók sem hefur að geyma uppskriftir af mat sem fellur vel inn í
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hugmyndir um sjálfbæra matarmenningu. Í þessu tilfelli væri markhópurinn
matreiðslufólk. Gróðanum er svo hægt að beina aftur til baka til að styðja sama
málefni enn frekar eða til að styrkja annað málefni.
Heimild: https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprisebusiness-ideas
Allar þessar hugmyndir og margar fleiri geta þjónað sem hvati fyrir þátttakendur til að
fá sínar eigin hugmyndir. Undirbúið kynningu þar sem farið er í skilgreininguna á
félagslegu frumkvöðlastarfi og tekin dæmi eins og þau hér að ofan. Hægt er að finna
upplýsingar á netinu um fleiri dæmi um félagslegt frumkvöðlastarf.
Þátttakendur geta tekið virkan þátt eftir kynninguna með því að koma með dæmi um
félagsfyrirtæki frá sínu samfélagi, svæði eða landi. Hver þátttakandi gæti verið beðinn
um að kynna eitt félagslegt módel og tala aðeins um það. Hægt er t.d. að láta
þátttakendur gera þetta áður en frekari þjálfun hefst. Þannig fá þeir tækifæri til að
undirbúa sig betur undir þjálfun. Hægt er svo að biðja þátttakendur um að koma með
kynningu á þeim hugmyndum sem þeir hafa fengið. Gott er að hafa í huga þann tíma
sem þú hefur og getur notað í þetta verkefni þannig að þú getir farið eins djúpt í það
og tíminn leyfir.
Til að stofna félagslegt fyrirtæki þurfa þátttakendur að hugsa eins og frumkvöðlar. Hér
á eftir eru æfingar og verkefni sem geta aðstoðað þátttakendur að öðlast kunnáttu og
færni til að geta orðið félaglegir frumkvöðlar.
Við skipulagningu hafið í huga sjónskerðingu þátttakenda og reynið að finna aðferðir
sem gera öllum þátttakendum kleift að taka fullan þátt í verkefninu. Þannig er t.d. hægt
að vinna með kynningar sem leggja áherslu á talað mál á kynningunni frekar heldur
en að setja fram mikið að mikilvægum upplýsingum með glærum eða á annan
sjónrænan hátt. Einnig er hægt að benda þátttakendum á að taka með sér tæki til að
skrifa niður, t.d. tölvu eða punktaletursskjá. Hægt er að finna góðar upplýsingar á
www.inclusion.ofetin.ro um verkefnavinnu án aðgreiningar (e. inclusion)..
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Styrkleikar og veikleikar í frumkvöðlastarfi, að skilgreina
væntingar.
Markmið:
•

Að skoða umhverfið í leit að tækifærum til að styrkja frumkvöðlastarf

•

Að bera kennsl á möguleg tækifæri fyrir frumkvöðlastarf

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Skref 1
Spyrjið eftirfarandi spurningar og búið til umræður:
Sem frumkvöðull, er mikilvægt að skilja umhverfi sitt? Hvers vegna? Hvers
vegna ekki? Þegar allir hafa svarað, útskýrið hversu mikilvægt það er að geta
skilið umhverfi sitt og hvaða möguleikar og tækifæri geta legið í því. Einnig er
mikilvægt að gera sér grein fyrir ógnunum sem geta leynst í umhverfinu. Æfingin
sem við ætlum að gera í dag kallast styrkleika-og veikleikagreining (e. assets
and deficits mapping) og aðstoðar þátttakendur við að meta kosti og galla í
þeirra vinnuumhverfi.
Skref 2
Styrkleikakort: Skiptið þátttakendum upp í litla hópa, 3 – 4 í hverjum hópi. Látið
svo hópana velja sér ritara. Biðjið alla hópana um að búa til lista yfir alla
hæfileika og þekkingu sem hópmeðlimir hafa samanlagt. Gefið hópunum u.þ.b.
15 mínútur til að búa til listana. Því næst, teiknið 3 ferninga á stórt blað eða töflu,
hvern innan í öðrum.
1. Í innsta ferninginn skrifið niður allt sem hóparnir settu á blað.
2. Í ferninginn í miðjunni skrifið upp samtök og félög í nærumhverfinu sem gætu
hugsanlega haft áhuga á því að aðstoða ykkur við frumkvöðlastarf, t.d. frjáls
félagasamtök, samtök fatlaðs fólks eða fyrirtæki í nærumhverfi.
3. Í ysta ferninginn skrifið svo nöfn stærri fyrirtækja eða stofnana sem þið hafið
tengsl við og gætu hugsanlega aðstoðað ykkur við að stofna
frumkvöðlafyrirtæki.
Gefið þátttakendum u.þ.b. 20 mínútur til að vinna og hengið síðan öll kortin upp
á vegg. Hægt er að gera æfinguna annaðhvort þannig að hver hópur búi til sitt
eigið kort eða með því að gera eitt kort sem allir leggja til.
Því næst, biðjið hópana um að kynna sitt styrkleikakort fyrir öllum hópnum.
•

Biðjið hvern hóp að segja frá nokkrum hlutum sem þau settu í innsta
kassann, þeirra eigin hæfileikar.

•

Biðjið svo um dæmi úr næsta kassa, tækifæri úr nærumhverfinu.
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•

Að lokum, biðjið um dæmi úr ysta kassanum, stærri samtök og stofnanir.

Eftirfarandi spurningar gætu hjálpað við að skapa umræður:
Þegar þið horfið á kortin og sjáið hvaða hæfni og tengsl þið hafið, hvaða
tilfinningar kallar kortið fram um ykkur sem hóp? Stolt, sjálfstraust, trú á eigin
getu, eitthvað annað?
Við getum kallað þessi kort styrkleikakort. Þið bjugguð þau til. Það þýðir að þið
gerið ykkur grein fyrir því hvaða styrkleika og tækifæri þið hafið og undirstrikar
mikilvægi þess fyrir verðandi frumkvöðla að vera vel meðvitaðir um umhverfi
sitt.
Athugasemd fyrir leiðbeinendur: Þegar hópar búa til kort af þessu tagi, fer
skapandi ferli að eiga sér stað. Þegar þátttakendur sjá á einu bretti alla þá
hæfileika og þau tengsl sem eru möguleg fara hugmyndir að spretta fram um
það hvernig væri hægt sé að framkvæma hin ýmsu frumkvöðlaverkefni. Sem
leiðbeinendur er okkar hlutverk að stuðla að því að þetta ferli fari fram og og að
hugmyndirnar hafi góðan jarðveg til þess að dafna í.
Skref 3
Veikleikakort: Biðjið nú þátttakendur um að búa til annað svipað kort. Nú
beinum við athygli okkar af veikleikum/hindrunum og skorti á tækifærum sem
gætu gert frumkvöðlafyrirtæki erfitt fyrir:
1. Í miðju kortsins listið niður þá hæfni sem starfsmannahópurinn þarf að hafa
til að geta rekið fyrirtæki. Þarna gæti t.d. komið fram, skortur á þjálfun,
skortur á góðri vinnuaðstöðu eða lítil sköpunargleði.
2. Í næsta ferning skrifið niður vandamál og hindranir sem koma úr
nærumhverfinu. Þetta gæti t.d. verið skortur á fjármagni í samfélaginu fyrir
félagslegt frumkvöðlastarf, skortur á áhuga meðal leiðtoga eða erfiðar
samgöngur.
3. Í ysta kassann skrifið niður vandamál og hindranir sem eiga uppruna sinn í
fjærumhverfi. Þetta gæti t.d. verið skortur á tengslaneti, skortur á styrkjum
fyrir stofnun lítilla fyrirtækja í landinu eða fáir aðilar sem hafa áhuga á
málefninu (ráðherrar, þingmenn, hagsmunasamtök og fleira).
Að þessu loknu biðjið þátttakendur að bera kortin saman og deila vangaveltum
sínum.
Spyrjið þátttakendur eftirfarandi spurninga:
1. Var ólíkt að gera þessi tvö kort? Hvernig þá?
2. Hvað finnst þér um þessi tvö mismunandi sjónarhorn í hópnum þínum?
Oft er það þannig að við beinum athygli okkar að því sem upp á vantar frekar
en því sem við höfum í hendi. Þarna koma þó galdrar frumkvöðlastarfsins,
nefnilega það að geta breytt vandamálum og hindrunum í tækifæri. Ef ekkert
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rafmagn er í þorpinu, verður það að tækifæri til þess að setja upp sólknúna
rafstöð. Ef frumkvöðullinn er ekki góður í bókhaldi er það tækifæri til að ráða
einhvern sem er það. Frumkvöðlar þurfa að horfa til lausna og finna skapandi
leiðir til að gera vandamál að tækifærum.
Skref 4
Samantekt og umræður: (15 mínútur) Dragið saman niðurstöður með
eftirfarandi spurningum: “Af hverju vorum við að gera þessi kort?” Hópurinn ætti
að koma með a.m.k. eftirfarandi svör:
•

Til að gera okkur grein fyrir því sem við höfum fram að færa.

•

Að gera okkur grein fyrir tækifærunum sem eru í kringum okkur.

•

Til að draga athyglina frá því sem okkur vantar eða kunnum ekki.

•

Að auðvelda okkur að skoða frumkvöðlastarf frá mismunandi
sjónarhornum, með áherslu á styrkleika og veikleika.

Útskýrið fyrir þátttakendum að í þessari þjálfun viljum við leggja áherslu á
eftirfarandi:
•

Í fyrsta lagi að leggja áherslu á styrkleika fyrst, þar sem þeir valdefla
okkur og gera hugsunina jákvæðari.

•

Í öðru lagi, að gera okkur grein fyrir því að upp munu koma hindranir og
vandamál sem við munum þurfa að bregðast við.

•

Í þriðja lagi, að þátttakendur finni eigin hugmyndir og þarfir til að skapa
frumkvöðlastarf áður en við sem leiðbeinendur komum til aðstoðar.

Að skilgreina væntingar: (15 mínútur)
Spyrjið þátttakendur:
Hvað er það sem þið viljið fá út úr þessari þjálfun? Biðjið þátttakendur að skrifa niður
svörin. Farið svo í stuttu máli yfir þau og ræðið það sem þjálfunin mun ekki taka til.
Takið fram í lokin að þið sem leiðbeinendur munuð gera allt sem í ykkar valdi stendur
til að koma til móts við það sem þátttakendur vilja.
Efni: Skriffæri, pappír. Aðstæður til að geta kynnt kortin fyrir öllum hópnum.
Tími: 120 mínútur
Heimild:
:http://www.osezinnover.com/wp-content/uploads/2013/06/YETP-2.0-English.pdf

76

2. Félagslegt frumkvöðlastarf

Að breyta kunnuglegum aðstæðum
Markmið:
•

Að kynna þátttakendur fyrir sköpunargleði og aðgreiningu (e. differentiation).

•

Að skilja hvers vegna skapandi hugsun er mikilvæg fyrir frumkvöðlastarf

•

Að æfa upp sköpunargáfu

Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Verkefnið hentar litlum hópum, þ.e. 3 – 4 þátttakendur.
Biðjið einn þátttakanda um að segja ykkur frá einhverjum mjög venjulegum aðstæðum
sem hann finnur sig oft í, t.d. að ganga í skólann, þrífa, eða búa til mat. Biðjið um
smáatriði. Því næst útskýrið að markmið æfingarinnar sé að breyta þessum aðstæðum
í öllum smáatriðum á einhvern hátt. Það skiptir engu máli hvernig, bara að þeim sé
breytt. Aðstæðurnar mega verða eins undarlegar og þær geta mögulega orðið.
Þú getur notað eftirfarandi aðstæður sem dæmi:
Ég fer oft á veitingastað til að borða hádegis eða kvöldmat. Ég geng eða keyri á
staðinn, fer inn og lít í kringum mig í leit að lausu borði. Því næst sest ég niður og bíð
eftir þjóninum. Þegar þjónninn kemur legg ég fram pöntun og bíð eftir matnum. Svo
borða ég matinn, kalla aftur til þjóninn, borga og fer.
Nú mun ég breyta öllum smáatriðum.
Núna, í stað þess að ganga á veitingastaðinn, kemur einhver þaðan og nær í mig hvar
svo sem ég er. Þegar ég kem þangað mun ég ekki setjast niður heldur ganga beint
inn í eldhús með minn eigin mat og segja kokkunum hvað þeir munu elda fyrir mig og
hvernig mér finnst maturinn eiga að vera eldaður.Í stað þess að borga uppsett verð þá
prútta ég um það og borga áður en byrjað er að elda matinn minn. Venjulega sit ég
bara og bíð eftir matnum en núna mun ég spila Damm (e. Checkers) við þjóninn. Ef ég
vinn fæ ég matinn frítt en ef þjónninn er góður í Damm tapa ég auðvitað. Þegar
maturinn kemur á borðið tek ég hann með mér og fer að dansa. Þar sem ég er þegar
búinn að borga get ég verið eins lengi á staðnum og ég vil og dansað.
Útskýrið svo fyrir þátttakendum að æfingin snúist ekki um það að gera eitthvað
skynsamlegt heldur aðeins að vera eins skapandi og hugmyndaglaður og mögulegt er.
Svo get ég farið aftur yfir þetta dæmi og skoðað öll smáatriðin sem ég breytti og séð
hvort að það leynist góðar hugmyndir þar. T.d. að fara og ná í gesti á veitingastaðinn

77

2. Félagslegt frumkvöðlastarf

er kannski ekki svo vitlaus hugmynd. Einnig gæti það verið ekki svo vitlaus hugmynd
að koma með eigin matvöru á veitingastaðinn. Kannski eru einhverjir sem hefðu áhuga
á svoleiðis veitingastað.
Látið þátttakendur vinna þessa æfingu og reyna að finna út eins margar mismunandi
skrítnar aðstæður og auðið er. Hvað koma svo margar hugmyndir sem gætu virkað út
úr því? Biðjið svo þátttakendur að velja úr og kynna eina eða fleiri hugmyndir.
Efni: Skriffæri og pappír.
Tími: 120 mínútur
Umræðuspurningar:
Leggið fram eftirfarandi spurningar fyrir lokaumræður:
•

Hvernig líður þér eftir æfinguna?

•

Hvernig geta svona verkefni hjálpað þér sem frumkvöðull?

•

Hvernig getur það að vera skapandi hjálpað þér í daglegu lífi?

•

Hvers vegna er sköpun mikilvæg fyrir frumkvöðlastarfsemi?

•

Er eitthvað í þinni sögu sem þú breyttir og hægt væri að nota sem
viðskiptahugmynd?

Þessi æfing var þróuð af verkefninu Growing green sem var stýrt af Fora Kobenhagen
og styrkt af Erasmus áætluninni., KA2 – Capacity Building in the Field of Youth.
Heimild: (Growing Green)
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Viðskiptakaffihús
Æfingin er hönnuð til að örva skapandi hugsun og kalla fram þankahríð (e.
brainstorming)
Markmið: Að setja fram hugmyndir eftir umræður
Undirbúningur: Setjið upp nokkur borð eins og á kaffihúsi með borðdúk og bjóðið
jafnvel upp á drykki til að láta þátttakendur upplifa sig velkomna.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Biðjið þátttakendur að velta fyrir sér hugmyndum um sjálfbært frumkvöðlastarf. Skrifið
fyrstu sex hugmyndirnar niður. Þær verða þær hugmyndir sem fjallað verður um á
viðskiptakaffihúsinu.
Setjið einn leiðbeinanda á hvert borð og dreifið hugmyndunum á borðin, ein fyrir hvert
borð. Leiðbeinandinn er gestgjafi borðsins og skiptir ekki um borð. Skiptið svo
þátttakendum í hópa fyrir hvert borð og gefið þeim 10 mínútur til að velta fyrir sér hverri
hugmynd. Eftir að 10 mínútur eru liðnar, skipta svo allir um borð. Haldið þessu áfram
þar til allir hafa sest við öll borðin.
Þið getið notað eftirfarandi spurningar til að auðvelda umræður.
1. Hvað er gott við hugmyndina?
2. Hvað getum við gert til að bæta hana?
3. Er hún framkvæmanleg? Hvernig?
4. Hvað gæti gert hana líklegri til að takast vel?
5. Eru einhverjar áskoranir sem þið sjáið strax fyrir?
Biðjið gestgjafana á borðunum að skrifa niður punkta frá umræðunum. Eftir þrjár
skiptingar kynna gestgjafarnir svo það sem hefur komið fram á þeirra borðum. Því næst
fara fram aðrar þrjár lotur og aðrar kynningar á niðurstöðum. Þegar þessu er lokið er
hægt að bjóða þátttakendum að fara aftur á það borð þar sem sú hugmynd sem þeir
höfðu mestan áhuga á var rædd. Gefið þátttakendum u.þ.b. 45 mínútur til að ræða
hugmyndirnar betur. Hægt er t.d. að gera uppkast að markaðsáætlun. Í lokin, biðjið svo
einhvern úr hverjum hópi að koma með stutta kynningu á áætluninni sem þau settu
saman. Gefið hverjum hóp 5 mínútur.
Efni: Borð og stólar, skriffæri. Útprentuð eintök af spurningum fyrir gestgjafana,
eitthvað að borða og drekka.
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Tími: 3 klukkustundir
Umræðuspurningar:
Í samantekt, munu gestgjafarnir geta leitt umræður og notað eftirfarandi spurningar til
aðstoðar:
•

Hvaða hugmyndir gætu verið þess virði að skoða þær nánar?

•

Hvað þarf að gera næst?

•

Hvernig getum við valið milli hugmyndanna?

Í stað þess að vera með umræðukaffihús er hægt að gera þessa æfingu á þann hátt
að öll samskipti fara fram skriflega. Þetta getur fengið feimnari þátttakendur til að taka
meiri þátt.
Unnið upp úr: http://www.ifm-sei.org/files/up/15-word-cafe.pdf
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Tími til framkvæmda
Markmið: Æfing sem auðveldar það að við veltum fyrir okkur okkar daglega lífi og
venjum okkar á skapandi og frjóan hugsunarhátt til þess að geta fengið hugmyndir sem
má nota í sjálfbæru frumkvöðlastarfi.
•

Að fá þátttakendur til að hugsa um hvaða áhrif daglegar venjur þeirra hafa á
heiminn.

•

Að fá þátttakendur til að sjá tækifæri fyrir nýsköpun í daglegu lífi.

•

Að örva þátttakendur til að þróa vörur sem eru byggðar á einhverri þörf.

•

Að örva sköpunargáfu þátttakenda.

Undirbúningur: Lesið alla æfinguna og breytið henni með tilliti til ykkar hóps ef
nauðsynlegt er
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
Æfingin hentar fyrir 9 – 24 þátttakendur
1. Með aðstoð töflunnar hér að neðan biðjið þátttakendur að velta fyrir sér einhverri
daglegri venju sem þeir framkvæma hverja klukkustund. (15 mínútur)
2. Biðjið þátttakendur að velta fyrir sér hvaða áhrif venjurnar sem þau hafa skrifað
niður hafa á heiminn og umhverfið í kringum þau. Hér er óskað eftir bæði
jákvæðum og neikvæðum áhrifum. (20 mínútur)
3. Biðjið þátttakendur að ígrunda af hverju þeir hafið valið þessa venju og hvort
hún sé nauðsynleg? Spyrjið þá hvort þeir viti um aðra vöru eða þjónustu sem
gæti stuðlað að sjálfbærara vali sem dregur úr neikvæðum afleiðingum fyrir
umhverfið? (20 mínútur)
4. Biðjið þátttakendur að skipta sér í 3-4 manna hópa og deila daglegum venjum
sínum og hugmyndum sínum um vörur eða þjónustu. Spyrjið þá hvort
hugmyndir þeirra eigi eitthvað sameiginlegt og óskið eftir að hópurinn komi sér
saman um eina hugmyndi sem stendur upp úr og þeir vilja vinna áfram með.
(30 mínútur)
5. Biðjið hópinn um að þróa hugmyndina áfram um sjálfbæran rekstur og undirbúa
kynningu á vörunni/þjónustunni. (45 mínútur)
6. Biðjið alla hópana um að kynna hugmyndir sínar fyrir hinum.
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Efni: Skriffæri og aðgengileg útgáfa af töflunni til að fylla út.
Tími: 2 til 3 klukkustundir
Umræðuspurningar:
•

Myndir þú vilja reka þetta fyrirtæki?

•

Hvað stoppar þig?

•

Af hverju hefur enginn gert þetta áður?

•

Hvers konar aðstoð þyrftirðu að fá?

Tillögur að frekari vinnu: Biðjið þátttakendur að búa til markaðsáætlun út frá
hugmyndum sínum og nota til þess viðskiptalíkanið „Business Model Canvas“.
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Tími

Aðgerð

Áhrif á umhverfið

Lausn

7:00

Að borða banana í
morgunmat

Bananinn er
innfluttur frá Costa
Rica

Þjónusta sem býður upp á
ferska ávexti heimsenda á
reiðhjóli

9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Þessi æfing var þróuð af verkefninu Growing green sem var stýrt af Fora Kobenhagen
og styrkt af Erasmus áætluninni, KA2 – Capacity Building in the Field of Youth.
Heimild: (Growing Green)
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Æfingar til að verða betri félagslegur frumkvöðull
Yfirlit:
Eftirfarandi æfingar gætu verið skemmtileg leið til að örva þá hugsun sem maður þarf
að hafa til að geta verið góður frumkvöðull. Það getur verið erfitt að bregðast við
aðstæðum eins og t.d. viðskiptavinum sem breyta skyndilega framkomu sinni í þinn
garð og þessar æfingar æfa okkur í að hugsa hratt og bregðast vel við aðstæðum.
Hægt er að gera æfingarnar í smærri eða stærri hópum. Gott er að gera eina æfingu í
einu og gera svo stutt hlé á milli þar sem allir þátttakendur ræða hverja æfingu fyrir sig
og hvernig hún kom út.
Þú getur endurtekið eða lengt æfingarnar eins og þú vilt, eftir því hve mikinn tíma þú
hefur í dagskránni.
Æfing 1: Orð af handahófi
Þegar þú reynir að selja vöru er nauðsynlegt að geta hugsað hratt. Ekki er alltaf hægt
að sjá fyrir hvaða spurningar hugsanlegir kaupendur munu spyrja og þar kemur þessi
æfing sterk inn.
Skrifið nokkur orð á litla miða og setjið í hatt eða poka. Einhver úr hópnum dregur svo
eitt orðanna og þarf að nota það í næstu setningu sem hann segir.
Tökum sem dæmi að orðin sólbað og samloka komi upp. Næsta setning gæti þá verið:
Með þína sérfræðiþekkingu og mína markaðshæfileika verðum við á ströndinni,
í sólbaði með bjór og samlokur eftir nokkra mánuði.
Þessi leikur er erfiður í fyrstu en verður auðveldari því oftar sem hann er leikinn. Hægt
er að gera hann erfiðari t.d. með því að draga tvö orð af handahófi og búa til setningar
sem þurfa að innihalda þau bæði.
Æfing 2: Fimm staðreyndir
Vinnið heimavinnuna áður en þið farið á mikilvæga fundi eða eigið mikilvæg símtöl.
Þótt fyrirtæki sjái um fjármögnun þá eru það einstaklingarnir sem vinna fyrir þau sem
taka ákvarðanir og skipta þar af leiðandi mestu máli. Oft er hægt að finna mikilvægar
upplýsingar um einstaklinga aðeins með því að leita eftir nafni þeirra á netinu. Að
þekkja þá sem maður vill eiga viðskipti við vel er mikilvægt þar sem fólk kýs frekar að
eiga viðskipti við þá sem það getur samsamað sig vel með. Þannig getur það að hafa
leitað sér upplýsinga um þann sem við eigum mest samskipti við aukið líkurnar á því
að hagstæð viðskipti munu eiga sér stað. Auk þess er hæfileikinn til að leita sér
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upplýsinga ómetanlegur þegar kemur að frumkvöðlastarfi.
Skrifið á litla miða nöfn einstaklinga og fyrirtækja. Biðjið svo þátttakendur að draga
miða. Síðan þurfa þeir að leita upplýsinga um nafnið sem þau drógu og reyna að finna
upplýsingar sem gætu hjálpað þeim að eiga farsæl viðskipti. Hægt er að leika þennan
leik eins oft og tími gefst til og jafnvel breyta honum á þann hátt að þátttakendur þurfi
að leita einhverra ákveðinna upplýsinga um viðföng sín.
Æfing 3: Að gera eitthvað vandræðalegt á almannafæri
Sú tilfinning að skammast okkar fyrir eitthvað heldur aftur af mörgum okkar. Bæði í
vinnu og einkalífi veltum við því fyrir okkur hvernig aðrir hugsa um okkur og það hvernig
við högum okkur. Ein leið til að vinna bug á þessari tilfinningu er einfaldlega að fara og
gera eitthvað vandræðalegt á almannafæri. T.d. gæti það verið að leggjast á
gangstéttina hálfnakinn og liggja þar í 10 mínútur. Það er vandræðalegt í fyrstu en með
tímanum venst það.
Með því að gera eitthvað vandræðalegt í hverri viku hættir maður að velta því fyrir sér
hvað öðrum finnst sem getur haft góð áhrif bæði í einkalífi og í starfi manns sem
frumkvöðull. Ef maður er laus við skömm er auðveldara að sjá fyrir og gera það sem
þarf að gera til þess að ná árangri.
Biðjið þátttakendur um að koma með hugmyndir um vandræðalega hegðun og
framkvæma hana innan veggja hópsins og því öryggi sem honum fylgir. Ef
þátttakendur eru tilbúnir er hægt að fara með æfinguna út og framkvæma hana t.d. í
almenningsgarði.
Hægt er að gera þessa æfingu eins oft og tími gefst til.
Æfing 4: Að lesa fréttir á hverjum degi
Veljið nokkrar fréttasíður og reynið að lesa fréttir þaðan á hverjum degi. Þær geta verið
bæði innlendar og erlendar en á netinu er mikið úrval af slíkum síðum. Með því að lesa
fréttir á hverjum degi munt þú hafa betri skilning á því sem er að gerast í umhverfinu
og heiminum í kring um þig.
Af hverju er það mikilvægt?
Hér eru tvær góðar ástæður til að fylgjast daglega með fréttum:
Það sem er að gerast í umhverfinu hefur áhrif á fyrirtæki - Þessi áhrif geta verið
bæði jákvæð og neikvæð en hvort sem það er þá er mikilvægt að gera sér grein fyrir
þeim.
Fólk talar um heiminn - Þegar þú ert á fundum með öðrum er gott að hafa góða
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þekkingu á því sem er að gerast í heiminum til að geta tekið þátt í samtölum. Fólk mun
sjá að þú hefur þekkingu á hlutum og veist hvað þú ert að segja og mun laðast að þér.
Biðjið þátttakendur að gera lista yfir dagblöð eða fréttasíður sem þeir fylgjast með og
þá sérstaklega ef þar er mikið fjallað um það svið sem þeir hafa mestan áhuga á.
Æfing 5: Að þekkja mikilvægar tölur
Þegar ég tala við nýja frumkvöðla, vitið það hverju margir þeirra gleyma? Tölunum sem
eru mikilvægastar í starfinu. Þeir gleyma hvað hlutir kosta, hvað þeir vilja rukka fyrir þá
og hvað þeir þurfa að selja mikið til að tapa ekki á sölunni (hagnaðarmörk). Flestir
frumkvöðlar muna þessar mikilvægu tölur ekki vel.
Sem frumkvöðull munt þú hitta marga sem vilja fá að vita nákvæmlega þessar
upplýsingar. Bæði hugsanlegir viðskiptavinir og aðrir sem þú gætir þurft að eiga
viðskipti við og þá er mikilvægt að geta sýnt sjálfstraust og þekking. Þú gætir fengið
spurningar eins og:
Hvað rukkar þú fyrir þjónustu eða vöru?
Hve langur tími mun líða þangað til við sjáum árangur?
Hve marga viðskiptavini hefur þú?
Svörin við þessum spurningum eru kannski einföld en þau eru grundvallaratriði þegar
kemur að viðskiptum í frumkvöðlafyrirtæki. Margir frumkvöðlar beina fremur athyglinni
að hugmyndum sínum og hafa ekki í hendi sér þær tölur sem þurfa að stemma til að
fyrirtækið gangi upp.
Ef þú getur ekki svarað þessu, hversu hæf ertu þá í starfi? Það er allavega það sem
fólk gæti velt fyrir sér ef þú ert ekki með svör á reiðum höndum. Einnig geta tölurnar
hjálpað við að fínstilla reksturinn og leiða til meiri gróða hvort sem hann er fjárhagslegur
eða annars eðlis.
Biðjið þátttakendur að hugsa upp ímyndað viðskiptamódel og skrifa niður á blað
nokkrar lykilstærðir sem gætu verið svör við spurningunum hér að ofan. Gefið u.þ.b.
25 mínútur í undirbúning. Setjið svo upp umræðuvettvang þar sem þátttakendur geta
rætt niðurstöðurnar. Þið getið gert umræðuvettvanginn skemmtilegri t.d. með því að
setja hann upp eins og kokteilboð/happy hour.
Æfing 6: Hættum að dæma aðra
Hver kann að meta það þegar aðrir dæma mann? Allavega ekki ég.
Sem mannfólk erum við alltaf að dæma aðra út frá ýmsum þáttum eins og hvernig fólk
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klæðist1, hvernig fólk lítur út, hvernig fólk talar eða hvar fólk býr 2.
Þó ættum við ekki að dæma aðra. Svo lengi sem fólk gerir ekkert sem getur talist
siðferðislega rangt ætti það að fá að lifa lífi sínu eins og það vill. Ef fólk er hamingjusamt
ættum við að vera ánægð með það.
Þegar við dæmum aðra, munt þú fljótlega taka eftir því að þú óafvitandi kastar á glæ
tækifærum sem gætu hafa verið góð viðskiptasambönd eða góðir viðskiptavinir auk
þess sem fólki fer að líka illa við þig.
En hvernig getum við hætt að dæma aðra?
Í hvert skipti sem einhver gerir eitthvað sem fær þig til að byrja að dæma, segðu við
sjálfan þig, ég ætla ekki að dæma þessa manneskju eða þessa hegðun. Það hljómar
kannski nokkuð undarlega en þetta virkar.
Útskýrið einnig fyrir þátttakendum hvernig það að dæma aðra getur komið með
neikvæðar hugsanir og orku inn í tiltekið verkefni.
Æfing 7: Hættum með orðagjálfrið
Fólk þolir ekki orðagjálfur. Hættu að tala í kringum hlutina og komdu þér beint að efninu.
Næst þegar þú ert einhvers staðar með vinum eða vinnufélögum prufaðu að koma þér
beint að efninu í stað þess að tala í kringum hlutina. Auðvitað viljum við ekki koma
þannig fram við aðra að það særi tilfinningar, en þegar við ræðum hluti sem eru
viðskiptalegs eðlis er best að koma sér beint að því sem maður vill segja.
Sumum finnst það óþægilegt en margir munu bera virðingu fyrir því.
Það getur einnig sýnt fram á sjálfstraust sem leiðir oft til betri viðskiptasamninga.
Þessi æfing snýst um að þjálfa þátttakendur í því að gefa upplýsingar á skýran og
skilmerkilegan hátt.
Undirbúningur: Finnið nokkra texta 10 – 15 línu langa til dæmis og látið hvern
þátttakanda lesa einn texta. Þegar textarnir hafa verið lesnir, biðjið þátttakendur að
útskýra efni þeirra í eins stuttu og skýru máli og þeir geta fyrir öllum hópnum. Reynið
að finna texta sem hefur miklar tæknilegar upplýsingar, t.d. eitthvað vísindalegt. Einnig
er hægt að nota búta úr skáldsögum þar sem sérlega miklar lýsingar eru notaðar.
Eftir að þátttakendur hafa dregið saman textana, lesið þá upphátt fyrir hópinn til að
þátttakendur skilji muninn á upphaflega textanum og samantektinni. Endið svo
1
2

https://www.quicksprout.com/how-spending-162301-42-on-clothes-made-me-692500/
https://www.quicksprout.com/how-a-ferrari-made-me-a-million-bucks/
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æfinguna á opnum umræðum.
Þessa æfingu er hægt að gera eins oft og mögulegt er en gott væri að hafa hópana
minni svo allir fái tækifæri til að draga saman texta.
Æfing 8: Fáránlegt spjall
Hefurðu þú einhvern tímann reynt að spjalla um eitthvað fáránlegt, sama hvað það er
í tvær mínútur?
Skrifið orð af handahófi á miða og setjið í körfu. Látið svo þátttakendur koma upp og
draga eitt orð. Sá sem dregur þarf svo að halda tveggja mínútna ræðu um það hvernig
viðkomandi orð bjargaði lífi hans. Þátttakendur fá engan tíma til að undirbúa sig.
Hugmyndin er sú að þeir byrji strax að tala og þjálfi sig upp í því að geta talað um hvað
sem er á skiljanlegan hátt. Útskýrið fyrir þátttakendum að ræðan þarf ekki að hafa eitt
einasta sannleikskorn. Þessi æfing æfir samskiptahæfni og það hvernig við komum
fram. Hægt er að gera þessa æfingu eins oft og tími er til og svo að allir þátttakendur
fái að njóta sín.
Æfing 9: Hvernig var hún klædd og hvað var hún að gera?
Að muna er mikilvægt. Ef þú gleymir smáatriðunum, hvernig geturðu ætlast til þess að
muna þau mikilvægu?
Biðjið þátttakendur að taka vel eftir fólkinu í kringum þau. Biðjið þá um að taka
sérstaklega eftir klæðaburði, líkamstjáningu og hegðun. Þetta mun hjálpa
þátttakendum að muna fleiri smáatriði.
Biðjið þátttakendur um að skipta sér í hópa og dreifa sér. Hóparnir munu svo spyrja
hvert annað um ýmis smáatriði í fari annarra sem ekki eru í þeirra hópi frá deginum á
undan. Hóparnir skrifa svo niður þau smáatriði sem þau telja sig muna. Til að athuga
hversu vel þátttakendur muna smáatriði er gott að hafa tekið myndir daginn áður til að
bera saman í lokin.
Takið u.þ.b. 30 mínútur í þessa æfingu og fyrir þátttakendur til að skrifa niður svörin.
Svo getið þið sýnt þátttakendum myndir gærdagsins til að skoða hversu vel þau mundu
smáatriðin.
Til að gera leikinn skemmtilegri getið þið skipulagt samkeppni til að sjá hver man flest
smáatriði í lok dagsins.
Samantekt fyrir þátttakendur:
Þegar þú hefur vegferð þína sem frumkvöðull munt þú ekki búa yfir allri þeirri hæfni
sem þú þarfnast til þess að takast vel upp.
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Og hvað er þá til ráða? Einfaldlega að læra það sem upp á vantar. Að þroska þessa
hæfileika þarf ekki heldur endilega að vera leiðinlegt. Hægt er t.d. að nota æfingar eins
og við höfum nú þegar gert til að gera lærdómsferlið skemmtilegra.
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Bakarar án landamæra
Markmið: Dæmi um félagslegt frumkvöðlastarf, gagnrýnin hugsun og valdefling
þátttakenda.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það: Að minnsta kosti tvo spilara
Inngangur
Í þessu spili munum við læra þýðinguna á bakvið máltækið að vinna fyrir sínu daglega
brauði. Máltækið er mjög gamalt og á rætur að rekja í sögu sem mjög margir íbúar
heimsins deila. Landbúnaður, þ.e. að rækta korn til þess svo að baka brauð hefur
myndað grunnstoðir ótal samfélaga í gegnum aldirnar. Í dag er orðalagi „að vinna fyrir
eigin brauði“ tengt hvaða starfi sem er sem veitir okkur tekjur. Í þessu spili munum við
þó beina athygli okkar að bakaranum og hvernig hann getur stuðlað að betra samfélagi
fyrir alla, og búið til rými sem getur virkað sem eins konar meðferð fyrir samfélagið og
fóstrað samkennd, nánd og jákvæðar félagslegar breytingar. Hvernig getum við búið
til slíkan stað og að auki tryggt það að bakaríið sé lifandi og skemmtilegt og bjóði alla
velkomna.
Hér munum við gera tilraun með því að búa til samfélagsbakarí með því að nýta okkur
samvinnu, beita okkar einstaklingslegu hæfileikum og það sem við höfum fram að færa
til að styrkja samfélagið okkar. Við viljum búa til stað þar sem allir geta komið saman
og fengið stuðning annars fólks með því að baka og borða saman brauð. Í spilinu
notum við hugmyndina um samfélagsbakaríið sem dæmi um hvaða félagslega
frumkvöðlastarf sem er sem þátttakendur gætu viljað byggja upp fyrir sitt samfélag.
Undirbúningur:
Hver spilari byrjar spilið með 10 fræ. Fræin geta verið nokkurn veginn hvað sem er,
t.d. hrísgrjón eða baunir. Fræin standa fyrir það sem þú hefur upp á að bjóða, t.d.
peninga, tengslanet eða eigin hæfileika.
Spilið er hópavinna þar sem allir spilarar þurfa að virða skoðanir annarra og taka
ákvarðanir saman.
Spilið er spilað á fjórum stigum sem eru merkt á spilaborðinu: Þau eru: Að plægja
akurinn, að sá, að vökva og að uppskera.
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Á hverju stigi spilsins tekurðu 3 megin skref:
Skref 1
Þið þurfið að velja/taka ákvörðun byggða á þeim 5 hlutum sem boðnir eru fram
á hverjum stigi spilsins. Allir í hópnum þurfa að sammælast um það sem er valið.
Einnig mega spilararnir koma með eigin hugmyndir fyrir utan þær 5 sem boðið
er upp á í spilinu.
Spilið getur breyst frá einu skiptinu til annars, hægt er að byggja upp hvernig
fyrirtæki sem er, t.d. pizzastað, súkkulaðiverksmiðju eða fyrirtæki sem vinnur
með tölvur eða finnur upp tæknilegar lausnir. Aðalmarkmiðið er að spilið á að
kenna þeim sem taka þátt að einbeita sér að félagslegum þáttum og
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vandamálum og hvernig er hægt að finna lausnir á þeim.
Eftir að spilarar hafa valið er haldið áfram í annað skref.
Skref 2
Allir spilarar láta sín fræ í sameiginlegu korngeymsluna á miðju spilaborðsins. Í
hvert skipti sem spilarar þurfa að velja hvar fræin eru lögð á öllum fjórum stigum
spilsins má bæta við eigin hugmyndum spilaranna. Í þeim tilfellum þarf einnig
að ákveða hversu mörg fræ hver hugmynd þarfnast svo þær leiðbeiningar sem
hér koma fram henta ekki endilega alltaf.
Eins og sjá má, hefur einn spilari aldrei nógu mörg fræ til að byggja upp heilt
samfélagsbakarí en tveir eða fleiri spilarar geta gert það. Ein mikilvæg lexía til
að læra er sú að óttast ekki að eyða öllum sínum fræjum. Ef spilarar vinna
saman er hægt að klára spilið og gera hugmyndina að veruleika. Í stuttu máli,
Vinnið saman!

Skref 3
Þú byggir samfélagsbakaríið með því að skrifa á gulan minnismiða þá hluti sem
spilarar hafa valið. Setjið svo minnismiðann á viðeigandi stað eftir því í hvaða
kafla þið eruð að vinna, að plægja, sá, vökva eða uppskera. Þetta er
vinnuáætlunin ykkar. Það sem rekstrarfólk kallar sjónrænt hugarkort.

En hefjumst nú handa við að spila spilið.

Fyrsta stig: Að plægja akurinn
Leitið að fólki sem hafa einhvers konar sérstakar þarfir í nærsamfélaginu.
Veltið fyrir ykkur því fólki í ykkar samfélagi sem gætu þurft á einhverju að halda. T.d.
fólk sem glímir við fátækt, vantar húsaskjól, er veikt eða einfaldlega einmana. Veltið
einnig fyrir ykkur öðrum hlutum sem gætu talist vandamál sem þið sjáið í kringum
ykkur, t.d. í skólanum eða á götum úti.
Hvað má læra: Auðmýkt og skilningur á jafnrétti. Þegar þú vilt hjálpa öðrum er
mjög mikilvægt að gera það með virðingu og að þú komir fram við alla sem
jafningja. Enginn er betri en einhver annar. Öll erum við fædd jöfn að verðleikum
en á sama tíma mismunandi einstaklingar. Þess vegna er mikilvægt að þegar við
hugsum um og hjálpum hvert öðru að við gerum það með ást og virðingu en
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aldrei með vorkunn.
Ekki gleyma því að orðið Human, (manneskja) hefur sama stofninn og orðið
humis sem merkir jarðvegur. Það ætti að veita okkur innblástur til að halda
auðmýktinni og einbeita okkur að samkennd í samskiptum.
Hér fyrir neðan eru hinir 5 valmöguleikar fyrir fyrsta stig spilsins. Allir spilarar verða að
velja úr eða koma með eigin hugmyndir og ákveða að veita einhver af sínum fræjum í
einhverja af þessum valmöguleikum. Það þýðir ekki endilega að allir verði að velja það
sama og raunar er gott að dreifa fræjunum en hafið þó í huga að það eru þrjú stig til
viðbótar þar sem einnig þarf að leggja til fræ.
1. Félagslegar stofnanir (heimili fyrir munaðarlaus börn; heimili fyrir aldraða sem
eiga ekki fjölskyldur; sjúkrahús) – Fyrir hvern hóp sem þátttakandi velur að
aðstoða leggur hann til 1 fræ.
2. Dagvistun/samtök fólks með fatlanir (mikið fötluð börn, t.d. með einhverfu,
CP eða sjónskert. – Fyrir hvern hóp, leggið til 1 fræ.
3. Heimilislaust fólk, leggið til 1 fræ.
4. Fjölskyldur með lágar tekjur og aðrir sem glíma við fátækt, leggið til 1 fræ.
5. Önnur staðbundin vandamál, svo sem rusl á götum og í görðum, mengað
vatn, lág gæði á mat, ofbeldi í heimahúsum eða á götum, gengi og glæpir, lélegt
aðgengi fyrir fatlað fólk. Fyrir hvert vandamál sem viðkomandi velur leggur
hann til 1 fræ.
Þið getið einnig komið með eigin hugmyndir og ef það er gert boðið öðrum í hópnum
að leggja einnig til fræ fyrir þær hugmyndir. Í þeim tilfellum þurfið þið að ákveða hve
mörg fræ hugmyndin þarfnast.

Fylgið nú leiðbeiningunum í skrefum 1 til 3.
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Annað stig: Að sá fræjunum
Þegar sáð er, ekki spara fræin til að ná góðri uppskeru.
Þið getið byrjað að skipuleggja viðburði í félagsmiðstöð í nærumhverfinu til þess að
vekja athygli á samfélagsbakarínu til að fá meiri stuðning frá almenningi í
nærsamfélaginu.
Hvað má læra: Eftir eða á meðan að á spilinu stendur, prufið að sá hveitifræjum
í smá beð eða í garðinum ykkar með fjölskyldu eða vinum. Ef þið haldið svo
áfram vökvið fræin reglulega og styðjið við gróskuna getið þið séð hvernig þau
vaxa og dafna og gefa á endanum miklu meira af sér. Einnig getið þið farið og
prufað að mala ómalað korn með steinum annars vegar eða eða með rafknúinni
kvörn. Þannig munið þið sjá að það sem er gert hægt og rólega með vandvirkni
og ást í höndunum skilar mun betra hveiti en því sem rafknúna kvörnin skilar.
Hér á eftir koma þær 5 hugmyndir sem við leggjum til en ekki gleyma að þið getið
einnig bætt ykkar eigin hugmyndum við.
1. Bjóðið fólki í neyð upp á fría „brauðmeðferð“. Ef þessi hugmynd er valin þarf
liðið að leggja til 4 fræ í heildina.
Hvað má læra: Að aðstoða fólk á einhvern hátt sem virkilega skiptir máli
krefst þess að eytt sé í það tíma og þá sérstaklega ef fólk hefur sérþarfir. Þó
má ekki gleyma því að allir hafa sína sérstöku hæfileika og sitt fram að færa
og við getum alltaf lært af hvort öðru.
2. Skipuleggið vikulega viðburði þar sem mismunandi hópar hittast og baka saman
brauð. Reynið að fá alls konar hópa til að taka þátt. Leggið til 3 fræ fyrir allt liðið.
Hvað má læra: Sjálfbærar jákvæðar samfélagsbreytingar krefjast tíma og
orku þar sem fólk er eins mismunandi og það er margt og það tekur tíma að
byggja upp góð samskipti.
3. Komist í samband við skóla og leikskóla og bjóðið þeim að koma og kynnast
mismunandi menningu margra landa með því að vinna út frá hugmyndinni um
brauðið sem sameiginlega sögu og reynslu okkar allra. T.d. er hægt að bjóða
börnum að koma á mismunandi viðburði þar sem sætabrauð frá mismunandi
löndum er búið til og þannig í raun kennd menningarleg mannfræði. Ef þessi
hugmynd er valin, leggið til 3 fræ fyrir allt liðið.
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Hvað má læra: Hefbundin menntun í skólum er oftast byggð upp með
bókum og rituðu máli og þess vegna er svo mikilvægt að bjóða börnum
upp á að læra með einhverjum öðrum hætti. Að nota brauðið örvar öll
skilningarvi og veitir innsýn inn í mismunandi menningarheima.
4. Bjóðið fyrirtækjum í nærsamfélaginu upp á hópeflisviðburði í gegnum bakstur.
Bjóðið þeim svo að taka þátt í fleiri viðburðum. Leggið til 3 fræ fyrir þessa
hugmynd.
Hvað má læra: Að hjálpa fólki sem er þreytt og stressað eftir mikla vinnu
þarfnast tíma og orku til að geta komið til móts við alla. Stundum þarf að
bregðast við aðstæðum sem eru sérstakar fyrir hvern hóp.
5. Skipuleggið afmælisveislur, hátíðir í samfélaginu og aðra viðburði sem vekja
áhuga fólks. Leggið til 2 fræ.
Þið getið einnig komið með ykkar eigin hugmyndir á þessu stigi spilsins. Ef það er gert
þurfið þið að ákveða hve mörg fræ hver hugmynd þarfnast.
Fylgið nú leiðbeiningunum í skrefi 1 til 3.
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Þriðja stig: Að vernda og vökva
Haldið áfram að vinna til að hjálpa fræjunum að vaxa og dafna.
1. Staðsetning er allt: Finnið góðan stað fyrir samfélagsbakaríið. Miðsvæðis eða
nálægt almenningsgarði er mjög gott val en það að fá virkilega góða
staðsetningu þarfnast aukinna peninga og mögulega betra tengslanets. Einnig
er gott að hafa í huga aðgengi og hvaða fólk þið teljið að muni koma í bakaríið.
Leggið til 4 fræ fyrir bestu mögulegu staðsetningu
2. Tæki og tól: Þið þurfið að ákveða hvernig bakaríið starfar. Stærsti hlutinn er
ofninn. Viðarofn gæti verið spennandi kostur þar sem fólk getur þá setið kringum
ofninn og notið eldsins á meðan bakað er. En slíkur kostur getur einnig kostað
mikið og jafnvel þarfnast sérstakra leyfa. Rafmagnsofn er einnig stór fjárfesting
en krefst þó minni vinnu og peninga í það heila. Leggið til 4 fræ fyrir viðarkyntan
ofn en 3 fyrir rafmagnsofn. Leggið einnig til 3 fræ fyrir önnur tæki og tól sem til
staðar þurfa að vera.
3. Finnið gott starfsfólk: Þetta er oft erfiðasta verkefnið. Ef á t.d. að beina
athyglinni að því að ráða fólk með sérþarfir eða í viðkvæmri stöðu gæti þurft að
leggja meiri áherslu á gæði þjálfunar sem starfsmenn fá. Leggið til 4 fræ ef
starfsmannahópurinn á að koma úr viðkvæmum hópum fólks en annars 2 fræ.
4. Að finna sjálfbæra og siðlega matvöru: Ef ætlunin er sú að baka gæðabrauð
í alla staði þarf að finna góða og vandaða matvöru svo sem, hveiti, hunang og
annað. Ef tryggja á að framleiðendur fái sanngjarnt verð fyrir vörur sínar þarf að
eyða meiri peningum og orku í að finna slíka vöru. Leggið til 4 fræ fyrir bestu
mögulegu vörurnar en 2 fyrir ódýrari vöru í lægri gæðaflokki.
5. Búið til uppskriftin: Þið þurfið að finna góða uppskrift fyrir súrdeigsmóðurina.
Gott er t.d. að finna einhvern reynslumikinn sem getur kennt ykkur gæðamikla
uppskrift. En uppskrift að súrdeigi mun alltaf breytast með tilliti til veðurfars,
loftslags og lífríkis í hverju landi. Leggið til 2 fræ fyrir uppskriftina.
Þið getið einnig komið með ykkar eigin hugmyndir á þessu stigi spilsins. Ef það er gert
þurfið þið að ákveða hve mörg fræ hver hugmynd þarfnast.
Fylgið nú leiðbeiningunum í skrefum 1 til 3.
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Fjórða stig: Að uppskera
Njótið uppskerunnar og deilið með öðrum.
1. Bætið opinbera ímynd verkefnisins: búið til vefsíðu, logo, markaðsáætlun og
reynið að tengjast fjölmiðlum þegar þið skipuleggið viðburði. Ekki vegna eigin
stolts heldur til að margfalda ágóðann af verkefninu með því að kynna
hugmyndina lengra út í samfélagið. Reynið einnig að ná til fleira fólks, t.d. þeirra
sem eru einangraðir. Leggið til 3 fræ.
2. Byrjið að þjálfa annað fólk sem hefur áhuga á brauðmeðferð: Liðið leggur
til aðeins 1 fræ.
Hvað má læra: Á þessu stigi hafið þið byggt um ímyndina og önnur
samtök og fyrirtæki koma til ykkar í leit að þjálfun og aðstoð. Þetta leiðir
til þess að þið þurfið ekki að eyða eins mikilli orku í að kynna verkefnið.
3. Byrjið að þjálfa fólk sem bakara: Leggið til 1 fræ.
Hvað má læra: Fólk sem hefur áhuga á bakstri, t.d. heima hjá sér mun leita
til ykkar.
4. Aðstoðið aðra við að opna samfélagsbakarí: Leggið til 3 fræ.
Hvað má læra: Hér þurfið þið sennilega ekki að leita að áhugasömu fólki,
það kemur til ykkar þegar það sér hversu vel ykkur gengur. Þið þurfð þó
að leggja til orku í áframhaldandi góð samskipti og til að tryggja gæði
þjónustunnar hjá öðrum samfélagsbakaríum.
5. Gerist bakarar án landamæra: Bjóðið fram aðstoð ykkar til ýmissa samfélaga
í heiminum. Leggið til 2 fræ ef verkefnið er innanlands en 4 ef það er erlendis.
Hvað má læra: ein besta upplifun sem hægt er að öðlast við vinnu er sú
að dreifa þekkingu og þjálfa aðra til að gera gott og þannig margfalda sinn
eigin ágóða. Við óskum ykkur alls hins besta á vegferðinni sem bakari án
landamæra.
Þið getið einnig komið með ykkar eigin hugmyndir á þessu stigi spilsins. Ef það er gert
þurfið þið að ákveða hve mörg fræ hver hugmynd þarfnast.
Fylgið nú leiðbeiningunum í skrefum 1 til 3.
Í lok spilsins, safnið saman öllum fræjum þar sem þau tákna alla peninga, orku og ást
sem spilarar hafa lagt til félagslega verkefnisins.
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Lokaorð
Gjafir Dough-nations
Sameinumst kringum deigið.
Listaverk úr fræjunum. Í lok spilsins getið þið búið til listaverk úr fræjunum, og
límt þau upp á vegg einhvers staðar.
Building „dough-nations“: Þið getið svo byggt upp gallerí með slíkum listaverkum
frá öðrum verkefnum sem þið hafi hjálpað til og þannig búið til eitthvað sem minnir
ykkur á vini frá öðrum löndum og góðar minningar. Þannig sameinast fólk í kringum
deigið.
Efni: Bakarar án landamæra spilið, minnismiðar, eitthvað til að skrifa með fræ, 10
fyrir hvern spilara
Tími: 1 til 1,5 klukkustundir
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Hagnýtt efni
1. https://www.youtube.com/watch?v=mIpcyTX1Vow
Muhammad Yunus Panel Discussion 1- "The Future of Social Entrepreneurship"
2. https://www.youtube.com/watch?v=VZQvhsa6LN0
The Power of Social Entrepreneurship: P R Ganapathy at TEDxGolfLinksPark
3. https://www.youtube.com/watch?v=N8LVa9pb-n8
How to be a social entrepreneur: Andy Stoll at TEDxUIowa
4. https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
Why social enterprise is a good idea, and how we can get more of it: Alex
Hannant at TEDxTeAro
5. https://www.youtube.com/watch?v=Vvq9YgoJabY
Changing the world through social entrepreneurship: Willemijn Verloop at
TEDxUtrecht
6. https://www.youtube.com/watch?v=Pl8c5ooHfWs
5 Keys to Success For Social Entrepreneurs: Lluis Pareras at
TEDxBarcelonaChange
7. https://www.youtube.com/watch?v=M3fl1R2lZFk
How to create a successful social enterprise | Marquis Cabrera |
TEDxTeachersCollege
8. https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
Why social enterprise is a good idea, and how we can get more of it: Alex
Hannant at TEDxTeAro
9. https://www.youtube.com/watch?v=1_xUDh-h394
How to build a successful social enterprise: Marquis Cabrera at
TEDxNortheasternU
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10. https://www.youtube.com/watch?v=95f8RV_YdKY
The social enterprise revolution: Melody Hossaini at TEDxKLWomen 2013
11. https://www.youtube.com/watch?v=jk5LI_WcosQ
Social Entrepreneurs: Pioneering Social Change
12. https://www.youtube.com/watch?v=0BttcH5MfD4
Alistair Wilson - CEO of the School for Social Entrepreneurs UK
13. https://www.youtube.com/watch?v=fuCmTnYoXjw
Pape Samb: Linking Education with Entrepreneurship
14. https://www.youtube.com/watch?v=iBO6rz1grok
Newman's Own Foundation CEO Explains Unique Social Entrepreneurship Model
15. https://www.youtube.com/watch?v=m4Q04SYx5eo
Innovation and entrepreneurship in 21st century schools: Tim DiScipio at
TEDxAshburn
16. https://www.youtube.com/watch?v=hWvrreuTlAg
MiKE Helps Create High School Social Entrepreneurs
17. https://www.youtube.com/watch?v=g9SUUeSy7D
Social Entrepreneurship The Better Globe Way
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Æfingar
Í þessum hluta SETP fjöllum við um efni sem allir félagslegir frumkvöðlar nútímans
þurfa að tileinka sér – menningarmiðlun. Eins og flestir vita er heimurinn sífellt að verða
minni og minni þegar horft er til þess hversu auðveldlega einstaklingar geta tengst.
Nýjar og góðar hugmyndir haldast yfirleitt ekki innan þess staðar sem þær verða til.
Þegar hugmynd spyrst út er erfitt að stjórna henni og hún getur dreifst út um allan heim
ef hún gengur vel. En ef að markmiðið er að hafa áhrif og koma á félagslegum
breytingum ættir þú að fagna þeirri alþjóðlegu og menningalegu athygli sem fyrirtæki
þitt færð. Þess vegna er mikil þörf á að að geta deilt og skilið menningarmiðlun.
Markmiðið með efninu sem kynnt er í þessum kafla hjálpa lesandanum að:
•

skilja hvers vegna hann upplifir að hlutir eru mismunandi

•

verða meðvitaður um hvers vegna þeir eru mismunandi

•

gera málamiðlun án þess að gefa eftir of mikið af sjálfum sér

•

eiga samskipti í mismunandi umhverfi

•

upplifa hvernig það að vinna í teymi og í alþjóðlegu verkefni hefur áhrif á
hann
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Hvað er menning?
Markmið:
Þátttakendur verði meðvitaðri um:
•

þeirra eigin menningu

•

hvernig hún hefur áhrif á samskipti þeirra

•

hvernig þeir eigi betra með að miðla menningu í samtengdum heimi

Heiti

Hvernig
heilsarðu?

Poppkornaðferðin: sá sem er 10 mínútur
tilbúinn að svara gerir það. að
Leiðbeinandinn byrjar og er hámarki.
líka stjórnandinn.

Markmið

Að upplifa mun á milli fjölmenningar og persónulegrar menningar

Framkvæmd

Teaser/kitla

Lýstu því hvernig þú heilsar í þessum þremur
mismunandi aðstæðum:
•

þegar þú hittir vini

•

þegar þú hittir fjölskylduna

•

þegar þú hittir einhvern í fyrsta vinn

Nú til dags er menning oft notuð til þess að vekja athygli á því sem er mismunandi.
Flestir hafa einhvern tímann sagt eða heyrt setningar á borð við: „Þetta er hluti af
menningu hans/hennar“, „við viljum þetta ekki í okkar menningu“, eða „hann/hún er
góð manneskja en menningarheimar okkar rákust á“.
Til eru fjölmargar skilgreiningar á menningu. Í elstu skilgreiningunum er menningu lýst
sem kyrrstöðu: menning er eitthvað fast, eitthvað sem þú fæddist með. Með því að
skilgreina menningu á þennan hátt er auðvelt að flokka fólk; æðri og óæðri, góðir og
vondir. Seinna var menning skilgreind á víðari hátt, eitthvað sem hægt er að læra. Sem
dæmi um þetta má nefna: „Menning er leiðin sem hópur fólks notar til að leysa
vandamál“ (Trompenaars, Hampden-Turner, 1998), „Menning er áframhaldandi ferli
sem snýst um að skipuleggja og semja um merkingu“ (Hawkings, 1997) og „menning
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er sameiginleg forritun hugans, sem skilur á milli meðlima eins hóps og annars
(Hofstede, 1991). Engin þessara skilgreininga þýðir að við deilum öll „sömu menningu“.
Það er mannfólkinu eðlislægt að þurfa að átta okkur á reynslu okkar til þess að geta
starfað rétt. Menning skipar stóran sess í því.
Við búum til menningu með því að skilja það sem gerist í kringum okkur og tvinna
saman marga hluti; uppeldið, félagsmótun okkar (samskipti við aðra, menntun, hópana
sem við erum hluti af, það sem gerist í kringum okkur) og skynjun okkar (með því að
fylgjast með í kringum okkur tökum við meðvitaðar og ómeðvitaðar ákvarðanir um það
hvernig við viljum haga okkur).
Þetta er það sem Hofstede kallar „forritun“ og orðið „sameiginleg“ merkir að margir séu
forritaðir. Við tilheyrum mörgum hópum, sem hægt væri að kalla undirmenningu. Hver
og einn getur nefnt marga hópa sem hann tilheyrir: kyn, þjóðerni, trúarbrögð,
áhugamál, menntun og menntunarstig, fötlun, stétt, landsvæði, land, heimsálfa og
fleira.
Í þessari æfingu sjáum við hversu lifandi menning er. Hún er hringlaga, þar sem okkar
menning og menning þeirra í kringum okkur er í sífelldri þróun. Það er vegna þess að
við höfum áhrif hvert á annað, með því að eiga alls kyns samskipti við aðra, sem
tilheyra öðrum hópum, eða undirmenningu. Þannig er menning sífellt breytileg og fólk
er bæði höfundar og sköpunarverk menningarinnar.
Ef einhver hagar sér einkennilega eða „öðruvísi“ í tengslum við „okkar menningu“ getur
okkur farið að líða illa og við fundið fyrir kvíða og afneitun.
Menning hefur nokkur lög sýnileika og hægt er að líkja menningu við lauk til þess að
sýna fram á þessi lög (Schein, 1980).

105

4. Transversal skills

1. Hlutir eða tákn: eitthvað sem þú sérð strax, til dæmis ef þú heimsækir nýtt land.
2. Hetjur: fólk sem þú dáist að, fyrirmyndir; til dæmis fræg persóna úr
mannkynssögunni, kennari, fjölskyldumeðlimur eða umönnunaraðili
3. Helgisiðir: athöfn sem fer fram á ákveðinn hátt, til dæmis að kveikja á kerti til
þess að minnast látinnar manneskju.
4. Gildi og viðmið: skrifaðar og óskrifaðar reglur um rétta hegðun (viðmið) og
hvernig því sem er rétt eða gott er lýst (gildi). Til dæmis að fara úr skónum áður
en þú kemur inn (viðmið) og gildi þess að vera snyrtilegur.
5. Heimspeki, hugmyndafræði, óhlutstæð (abstract) gildi. Grunngildi sem þú lærir
að mestu leyti ósjálfrátt þegar þú ert ungur, til dæmis virðing.
Þegar hugsað er um áhrif menningar er mikilvægt að átta sig að mismunur er ekki alltaf
menningartengdur heldur getur einnig verið einstaklingsbundinn eða tengur
aðstæðum. Til dæmis gætir þú verið mjög þögull fyrstu dagana sem þú vinnur með
fólki sem þú þekkir ekki. Það gæti verið menningarleg ástæða fyrir þessu, en þú gætir
líka einfaldlega verið innhverf manneskja eða fundist óþægilegt að tala erlent mál.
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Heiti

Heilög
hús

Markmið

Að vera meðvitaður um gildin í eigin lífi. Að vera meðvitaður um frá
hvaða sjónarhorni og bakgrunni við upplifum gildi og viðmið.

Framkvæmd

Verkefni

Heiti

Fyrst tveir og tveir saman og
svo hópíhugun.
Leiðbeinandinn stjórnar.

15 mínútur
að hámarki.

•

Rifjaðu upp orðatiltæki sem eru mikið notuð í
nærumhverfi þínu. Þessi orðatiltæki tákna
„heilög hús“ sem eru mikilvæg í nærumhverfinu.

•

Útskýrðu fyrir félaga þínum hvort og hvernig
þessi „heilögu hús“ hafa stutt þig eða hindrað
þig.

•

Veldu eitt orðatiltæki á mann og komdu aftur til
hópsins. Lestu orðatiltækin, eitt í einu, með
þínum eigin orðum og hugleiddu þau. Var það
jákvætt, neikvætt, sprottið af ást, af heimspeki,
af trú eða öðru.

•

Veljið eitt eða fleiri orðatiltæki sem að þú vilt
nota fyrir hópinn.

Menningarlög

Skrifaðu niður eða skráðu á
annan hátt.

15-20
mínútur að
hámarki

Kynntu fyrir hópnum. Ef
með þarf getur
leiðbeinandinn byrjað og
einnig verið stjórnandi.
Markmið

Að upplifa mun á milli fjölmenningar og persónulegrar menningar

Framkvæmd Verkefni

•

Finndu dæmi úr eigin lífi um öll lög menningar

•

Finndu dæmi um lög menningar sem þú hefur
upplifað í útlöndum eða öðru
menningarsamfélagi

•

Deildu reynslu þinni með hópnum
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Hvaða áhrif hefur flokkun?
Að finnast maður vera öðruvísi og upplifa að öðrum finnist maður öðruvísi og skrýtinn
getur valdið mismunandi og undarlegum viðbrögum hjá manni:
•

forvitni

•

fyndni

•

ókunnugleiki

•

gleði

Viðbrögðin geta valdið:
•

sértækri skynjun

•

samúð

•

andúð

•

ofnæmisviðbrögðum

Oft eru þessi viðbrögð afleiðing af því okkur finnst við þurfa að flokka fólk, hegðun, hluti
og fleira. Ástæðan fyrir því að við viljum flokka þessa hluti er sú að annars værum við
sífellt að taka ákvarðanir aftur. Ímyndaðu þér að þú þyrftir aftur og aftur að ákveða
hvort ákveðinn tegund af mat sé ætileg eða eitruð, hvort það sem þú gerir í umferðinni
sé rétt eða rangt, hvort þú eigir að haga þér á ákveðinn hátt eða ekki, eða hvort hver
einasta manneskja sem við sjáum sé vinur eða óvinur, og svo framvegis.
Þessi flokkun lætur okkur líða betur og við þurfum á henni að halda, en þegar við förum
að flokka fólk getur það einnig haft neikvæð áhrif:
Spádómsáhrifin (Pygmalion-áhrifin): Ef við höfum myndað okkur skoðun á einhverjum
fyrirfram munu viðbrögð okkar verða til þess að spádómur okkar rætist.
Flokkunin getur haft áhrif á það hvernig við höfum samskipti.
Flokkun getur leitt til:
•

staðalímyndar

•

Byggð á staðreyndum

•

Alhæfing

•

Brengluð mynd

•

Fordóma

•

Byggðir á tilfinningum og hugsun
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•

Mati

•

Getur verið neikvætt og jákvætt

•

Mismunun

•

Ósanngjörn meðferð

•

Rasisma

•

Ósanngjörn meðferð

•

Byggt á húðlit og uppruna

Heiti

Heilög
hús

Markmið

Að vera meðvitaður um gildin í eigin lífi. Að vera meðvitaður um frá
hvaða sjónarhorni og bakgrunni við upplifum gildi og viðmið.

Framkvæmd

Verkefni

Fyrst tveir og tveir saman
og svo hópíhugun.
Leiðbeinandinn stjórnar.

15 mínútur
hámarki.

að

• Rifjaðu upp orðatiltæki sem eru mikið notuð í

nærumhverfi þínu. Þessi orðatiltæki tákna „heilög
hús“ sem eru mikilvæg í nærumhverfinu.
• Útskýrðu fyrir félaga þínum hvort og hvernig þessi

„heilögu hús“ hafa stutt þig eða hindrað þig.
• Veldu eitt orðatiltæki á mann og komdu aftur til

hópsins. Lestu orðatiltækin, eitt í einu, með þínum
eigin orðum og hugleiddu þau. Var það jákvætt,
neikvætt, sprottið af ást, af heimspeki, af trú eða
öðru.
•

Veljið eitt eða fleiri orðatiltæki sem að þú vilt nota
fyrir hópinn.
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Heiti

Sterk
tengsl

Fyrst tveir og tveir saman og svo 15 mínútur
hópíhugun þar sem svörin eru að
borin saman. Leiðbeinandinn hámarki
stjórnar.

Markmið

Að vera meðvitaður um hvernig þú flokkar hluti

Framkvæmd

Verkefni

Þegar við hittum fólk frá öðrum löndum höfum við
stundum fyrir fram myndaða skoðun á því sem er byggð
á þjóðerni þeirra.
•

Hvaða alhæfingar, hugmyndir eða skoðanir heldur
þú að aðrir hafi um þjóðerni þitt (jákvæðar og
neikvæðar)

•

Hverjar þessara alhæfinga eru réttar og hverjar
eiga ekki við um þig.

•

Spyrðu hópinn hvort hann sé sammála skoðunum
þínum og hugmyndum.
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Hvað eru menningarleg samskipti?
Þegar fólk umgengst hvert annað á það samskipti. Samskipti gera verið fjölbreytt:
munnleg, ekki munnleg, skrifuð, táknmál, snerting og fleira. Í hvert sinn sem við
sendum einhvers konar skilaboð til annarra er hægt að túlka það sem samskipti. En
það er margt sem getur truflað þessi samskipti og valdið því að viðtakandinn túlkar
skilaboðin á annan hátt en sendandinn ætlaði. Þessi truflun getur til dæmis verið:
•

Ytri truflun: Truflunin kemur frá umhverfinu (til dæmis getur tónlist verið of
hávær, sá sem talar talar of lágt, fólk sér ekki hvort annað, og fleira).

•

Innri truflun: Truflunin kemur innan frá, til dæmis af völdum tilfinninga (þú getur
til dæmis verið of reiður til að hlusta, eða svo ástfanginn að þú getur ekki tjáð
þig), áhyggjum (t.d. stressi, eða sá sem þú talar við hefur einhver áhrif á þig),
eða fordóma (þú treystir viðkomandi ekki).

•

Menningarleg: truflunin stafar af mismunandi menningu (þú gætir til dæmis
ávarpað einhvern á óviðeigandi hátt, sem væri samt viðeigandi í þínu landi).

Fyrir utan þetta er hægt að nefna að stundum stafar truflunin ekki af innri, ytri, eða
menningarlegum orsökum heldur einnig persónulegum. Við höldum áfram að nota
hugtakið „menningarleg samskipti“ en gætum oft skipt því út fyrir „mannleg samskipti“.
Heiti

Truflunarleikurinn

Þessi leikur er leikinn í
hópum, að hámarki 10 í
hverjum
hópi.
Allir
þátttakendur sitja í hring.

Markmið

Að taka eftir truflunum í samskiptum.

Framkvæmd

Teaser/kitla

15
mínútur
að
hámarki

•

Hvíslaðu stuttri sögu
viðtakandanum.

•

Biddu hann um að hvísla sögunni að næsta
viðtakanda.

•

Þannig gengur sagan milli viðtakanda.

•

Sá síðasti segir söguna eins og hann heyrði
hana.

í

eyrað

á fyrsta
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Að kortleggja samskiptamenninguna í fjölbreyttu teymi,
byggt á 4 mismunandi stjórnunar- og forystustílum
(Meyer, 2017)
Þátttakendur:
•

átta sig á ástæðunum fyrir truflunum í samskiptum út frá menningarlegu og
persónulegur sjónarhorni.

•

verða meðvitaðir um uppruna misskilnings í samskiptum

•

samþykkja mismunandi samskipti án þess að tapa eigin persónuleika og
sjálfsmynd

•

eiga samskipti í fjölbreyttu umhverfi

•

upplifa hvernig það að vinna í teymi og í alþjóðlegu verkefni hefur áhrif á þau
persónulega

Í þessari vinnustofu er aðeins lögð áhersla á nokkur þekkt módel og aðeins nokkra
hluti innan þeirra, þá hluti sem eru mikilvægastir fyrir þátttakendur.
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Samskipti: Mikið og lítið samhengi (Hall, 1990)
Heiti

Lýstu heimili
þínu

Fyrst tveir og tveir saman og
svo hópíhugun. Stjórnandinn
er leiðbeinandi.

Markmið

Að skilja muninn á milli mikils og lítils samhengis í samskiptum.
Tala og fá endurgjöf.

Framkvæmd

Teaser/kitla

•

10 mínútur
að hámarki.

Lýstu heimili þínu fyrir félaga þínum.

Leiðbeinandinn biður nokkra þátttakendur um segja
hvernig þeir lýstu heimil sínu.
Ef hann notar mikið samhengi lýsir hann öllu í
miklum smáatriðum þannig að þeim sem hlustar
finnst hann vera inni í húsinu.
Ef hann notar lítið samhengi notar hann færri orð og
skýringar og lýsir aðeins andrúmsloftinu í og við
húsið.

Samskipti eiga sér alltaf stað innan ákveðins samhengis. Sú merking sem fæst úr
samhenginu er hins vegar mismunandi á milli menningarheima, samhengis og
persóna. Það að vera sjónskertur getur haft áhrif á mikið/lítið samhengi. Á hvaða hátt
getur það gerst?
Mundu að þú talar bara um mismunandi samskipti þegar þú berð saman sjálfan þig og
aðra. Þú getur notað lítið samhengi miðað við manneskju A, en mikil þegar þú berð þig
saman við manneskju B.
•

Þegar þú notar mikið samhengi til að tjá þig getur fólk skilið andrúmsloftið án þess
að mörg orð séu notuð. Ein setning eða nokkur orð geta sagt alla söguna. Til
dæmis, ef rætt talað er um félagslegt frumkvöðlastarf gæti einhver sagt: „Þetta
verður áskorun fyrir okkur, við ættum að skipta með okkur verkum.“

•

Í minna samhengi þarf allt að vera algerlega skýrt og samskiptin eru hrein og bein.
Til dæmis, ef rætt talað er um félagslegt frumkvöðlastarf gæti einhver sagt: „Ég
legg til að skiptum með okkur verkum frá upphafi. Ian sér um samskiptamiðla.
Erica sér um hagnýt verkefni og svo framvegis.“
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Ef þú notar lítið samhengi en átt í samskiptum við einstakling sem notar mikið
samhengi:
•

Ef þú ert viðtakandi skilaboða getur þú spurt ítarlegra spurninga til þess að skilja
betur hvað sendandinn á við.

•

Ef þú ert sendandi skilaboðanna þarftu að passa að gefa ekki of mikið af
upplýsingum.

Ef þú notar meira samhengi en átt í samskiptum við einstakling sem notar lítið
samhengi:
•

Ef þú ert viðtakandi skilaboðanna: spyrðu almennra spurninga til að skilja betur
hvað sendandinn á við.

•

Ef þú ert sendandi skilaboðanna þarftu að veita ítarlegri upplýsingar og hafa alveg
skýrt hvað þú ert að meina.

114

4. Transversal skills

Sammála eða ósammála: bein og óbein (neikvæð)
endurgjöf (Hall, 1990)
Heiti

Lýstu
heimili
þínu

Fyrst tveir og tveir saman, og
10 mínútur
svo hópíhugun. Stjórnandinn er að hámarki.
leiðbeinandi.

Markmið

Að skilja muninn á milli mikils og lítils samhengis í samskiptum.
Tala og fá endurgjöf.

Framkvæmd

Verkefni

•

Lýstu fyrir félaga þínum hugmynd sem þú hefur
um félagslegt frumkvöðlastarf og hann lýsir
sínum hugmyndum.

•

Gefðu félaga þínum endurgjöf.

•

Íhugaðu hvernig þú veittir og tókst á móti
endurgjöf.

Ef viðtakandinn svarar með litlu samhengi verður
svarið skýrara. Þeim sem hlustar gæti fundist svarið of
beinskeytt eða móðgandi.
Ef viðtakandinn svarar með miklu samhengi notar hann
færri orð og óskýrara svar. Þeim sem hlustar gæti
fundist svarið of óljóst.

Vertu meðvitaður um að það eru margar leiðir til þess að meta hugmyndir, áskoranir,
frammistöðu o.s.frv. og það tengst bæði menningu og persónuleika. Munurinn á því
hvernig við gefum og tökum á móti neikvæðri endurgjöf getur leitt til tilfinningalegra
viðbragða, truflana í samskiptum og misskilnings.
Hægt er að gefa neikvæða endurgjöf á bæði beinan og óbeinan hátt. Bein endurgjöf
er beinskeytt og kemur beint að efninu en óbein endurgjöf er flóknari, snýr stundum
raunverulegu skilaboðunum á hvolf, þar sem fyrst en bent á það jákvæða áður en bent
er á það neikvæða.
Það að viðkomandi noti mikið samhengi þýðir ekki endilega að endurgjöfin sé óbein og
öfugt. Það er munur á því hvernig fólk notar mikið eða lítið samhengi annars vegar og
beina eða óbeina endurgjöf hins vegar.
115

4. Transversal skills

Til að taka dæmi má nefna að flestir Bandaríkjamenn nota litið samhengi í samskiptum,
en þegar þeir nota endurgjöf byrja þeir oft á því að benda á það jákvæða áður en þeir
benda á það neikvæða. Frakkar nota líka lítið samhengi, en hins vegar nota þeir beina
endurgjöf. Þetta getur leitt til truflunar eða misskilnings í samskiptum þeirra á milli.
Beinskeytt neikvæð endurgjöf getur virst ógnandi á sama tíma og óbein neikvæð
endurgjöf gæti hljómað eins og hún sé jákvæð.
Sem dæmi um óbeina neikvæða endurgjöf má taka: „Á heildina litið er þetta í lagi. Mér
finnst inngangurinn mjög góður. Bara smá athugasemd varðandi aðal-hugmyndina.
Kannski gætum við hugsað hana aðeins upp á nýtt á einhvern hátt.“
Undirstrikuðu orðin í dæminu eru „smækkarar (e. down-graders). Þeir sem nota óbeina
endurgjöf nota oft smækkara. Gott er að hafa í huga að ef viðmælandi notar smækkara
er endurgjöfin óbein.
Sem dæmi um beina endurgjöf má taka: „Þetta er án vafa furðulegasta hugmynd sem
ég hef nokkurn tímann heyrt. Hún hljómar hræðilega. Ég er viss um að þetta gengur
ekki. Heldurðu í alvöru að þetta gangi?“
Undirstrikuðu orðin í dæminu eru „stækkarar“ (e. up-graders). Þeir sem nota beina
endurgjöf nota oft stækkara til að leggja áherslu á meiningu sína. Gott er að hafa í
huga að ef viðmælandi notar stækkara er endurgjöfin bein.
Það getur hjálpað að spyrja viðmælandann hvernig hann hafi skilið endurgjöfina. Það
að spyrja „skilurðu hvað ég meina“ er ekki nóg til þess vera viss um að boðin hafi
komist til skila.
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Skipulagning: línulegur og sveigjanlegur tími
Þetta verkefni er innblásið af verki Hall, Hofstede, Trompenaars and Kluckhohn.
Hver sólarhringur er 24 klukkustundir en við skynjum tíma á mismunandi hátt.
1. Sveigjanlegur tími. Fólk sem skynjar tíma sem sveigjanlegan
o

Þeir mæta bara á réttum tíma ef þeir geta það

o

Þeir eru venslamiðaðir. Ef þeir fá óvænta heimsókn eða spjall við vini
eða fjölskyldu munu þeir ekki hætta því til þess að mæta á réttum tíma á
fund.

o

Þeir gera margt í einu.

o

Þeir geta breytt áætlunum sínum mjög snöggt

o

Þeim er sama þótt þeir fari yfir frest

2. Línulegur tími. Fólk sem skynjar tíma sem línulegan, fastan og takmarkaðan
o

Þeir gera allt til að vera stundvísir

o

Þeir eru verkefnamiðaðir. Ef þeir fá óvænta heimsókn eða óvænt spjall
við vini eða fjölskyldu munu þeir binda enda á samtalið til að mæta á
réttum tíma á fund.

o

Þeir gera eitt í einu og nota verkefnalista

o

Þeir breyta ekki áætlunum sínum heldur halda fast í þær

o

Þeir geta ekki ímyndað sér að þeir nái ekki að standa við frest.

Þegar fólk úr báðum hópum kemur saman á liðsfundum getur truflun á samskiptum
orðið til vandræða. Sumir mæta alltaf stundvíslega en aðrir of seint; sumir bíða fram á
síðustu stundu með að klára verkefni á meðan aðrir vinna verkefnið jafnt og þétt frá
byrjun. Þá finnst mörgum gott að spjalla við aðra þátttakendur á fundi áður en fundurinn
hefst en aðrir vilja byrja fundinn strax og halda áætlun.
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Sannfæring: að „skilja fyrst“ eða „gera fyrst“
(Trompenaars)
Heiti

Snjallræði
(e. life hack)

Fjórir og fjórir saman og
svo smákynning á eftir.

10 mínútur að
hámarki.

Markmið

Að skilja muninn á „skilja fyrst“ (e. principle-first) og „gera fyrst“ (e.
application-first).

Framkvæmd

Verkefni

•

Reyndu að finna að minnsta kosti þrjú
snjallræði um tannkrem á netinu

•

Finndu út hvernig á að sannfæra félaga þína
um að snjallræðin virki

•

Veltu fyrir aðferðinni sem þú notaðir

Ef félaginn notar „skilja fyrst“ mun hann fyrst reyna
að finna upplýsingar um aðferðina áður en hann
sannfærir aðra um hana.
Ef hann notar „gera fyrst“ aðferðina mun hann fyrst
sýna hvernig hún virkar en ekki útskýra það.

Að sannfærst um eitthvað getur annað hvort verið byggt á „skilja fyrst“ (þar sem
ályktanir eru dregnar af almennum meginreglum) eða „gera fyrst“ þar sem
raunverulegir hlutir eru notaðir til þess að draga ályktanir). Einstaklingar geta notað
báðir aðferðir en yfirleitt er notuð sú aðferð sem er algengari í menningu þeirra. Það
getur verið erfitt þegar tveir einstaklingar sem nota hvor sína aðferðina þurfa að vinna
saman.
Aðili sem „skilur fyrst“ byrjar á því að draga saman staðreyndir og skoðanir. Hann reynir
að sannfæra með áþreifanlegum upplýsingum en styðst ekki við óstuddar kenningar.
Aðili sem „gerir fyrst“ byggir sannfæringu sína á fyrirliggjandi kenningu og notar svo
almenn rök til þess að styrkja hana.
Í munnlegum samskiptum, en einnig skriflegum (til dæmis tölvupósti) er munurinn
augljós.
Sá sem „gerir fyrst“ og vill sannfæra aðra um eitthvað í tölvupósti, kemur sér strax að
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efninu án þess útskýra mikið frekar.
Sá sem „skilur fyrst“ og reynir að sannfæra aðra í tölvupósti, skrifar mun lengri texta
þar sem hann byrjar á því að kynna umfjöllunarefnið, byggja upp rök sín, segja frá því
sem veldur honum áhyggjum og segir svo frá niðurstöðum sínum og biður um aðstoð.
Þetta getur komið fram þegar þú reynir að sannfæra félaga þína um hugmynd sem þú
hefur um að stofna félagslegt fyrirtæki. Það er mikilvægt að átta sig á því hvort
viðmælandinn er „gera fyrst“ eða „skilja fyrst“ manneskja, en það er ekki síður
mikilvægt að átta sig á því hvernig þú sjálfur byggir upp mál þitt. Að vera sveigjanlegur
og þolinmóður þegar þú hlustar á mál annarra og færir þín rök hjálpar mikið til við
samskiptin.
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Leiðandi og ákvarðandi: Valdafjarlægð (jafnrétti eða
stigveldi), einstaklings- eða hóphyggja
(Kluckhohn, Hofstede)
Heiti

Nafnaleikur

Markmið

Að skilja muninn á jafnréttis- og stigveldisstefnu

Framkvæmd Teaser/kitla

Svarið spurningum með því að
klappa saman höndum fyrir
jákvætt svar.

10 mínútur
að hámarki

•

Ávarpaðir þú kennarann þinn í grunnskóla með
nafni?

•

Ávarpar þú foreldra þína með nafni?

•

Ávarpar þú lækinn þinn með nafni?

•

Nota þeir sem þú þekkir yfirleitt fornafnið þitt?

•

Segja foreldrar þínir, kennarar eða sálfræðingur
þér oft að vera sterkur og sjálfstæður?

Svörin sýna þann mun sem er á jafnréttis- og
stigveldismenningu og undirmenningu

Er völdum dreift jafnt eða ójafnt? Á sumum stöðum er menningin þannig að valdið
færist niður (e. top-down hierarchy). Þar er stjórnandi, nefnd eða háttsettur
einstaklingur sem tekur ákvarðanirnar. Fólk sýnir fólki í hærri stöðu virðingu; hærra
settum vinnufélögum, kennurum og þess háttar. En fólk getur einnig verið hluti af
samfélagi þar sem allir eru jafnir og geta sagt sitt álit og skoðanir.

1. Einstaklingshyggja, jafnrétti:
o

Jöfn réttindi og sjálfstæði einstaklingsins eru í hávegum höfð.

o

Þú sjálfur berð ábyrgð á persónulegum árangri þínum.

o

Þú skilgreinir sjálfan þig út frá nafni þínu, starfi og verkum
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o

Sem barn varst þú alinn upp sjálfstæður og kennt að hugsa um sjálfan
þig

o

Dyrnar standa alltaf opnar

o

Allir eru kallaðir skírnarnafni þeirra

2. Hóphyggja, stigveldi:
o

Það er almennt samþykkt að sumir séu fæðist leiðtogar eða hafi þá stöðu

o

Þú tilheyrir hópi og berð ábyrgð gagnvart þeim hópi

o

Þú skilgreinir sjálfan þig sem hluti af samfélagi

o

Sem barn varstu alinn upp háður öðrum og hugsaðir um hópinn

o

Aðalstöðvar og einkaskrifstofur eru fyrir hærra setta

o

Fólk er ávarpað með titli, starfsheiti eða seinna nafni

Að vera meðvitaður um hvernig þú upplifir forystu og hvernig ákvarðanir eru teknar er
mikilvægt fyrir teymisvinnu. Það hjálpar til þegar hlutverk eru skilgreind og að skilja
hvernig þú og félagar þínir bregðast við.
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Niðurstaða: Menningarmiðlunar og persónulegt
samskiptakort
Nú þegar þú hefur uppgötvað nokkrar ástæður fyrir því að samskipti geta brenglast
getur þú útbúið þitt eigið persónulegt menningarmiðlunar og persónulegt samskiptakort
þar sem þú staðsetur sjálfan þig. Þetta er einungis hægt að gera í samanburði við aðra
þar stöðu þína þarf alltaf að meta út frá stöðu annarra. Ef þú myndir gera þessa æfingu
aftur, með öðum hópi, í öðru samhengi eða seinna á ævinni, myndi kotið þitt breytast.
Við erum bæði stjórnendur of afurð menningar okkar og eins og hefur áður komið í ljós
er menning bæði fljótandi og hringlaga.

Heiti

Búðu til þitt
eigið kort

Fjórir saman, helst frá
mismunandi löndum,
stofnunum, á mismunandi
aldri eða kyni.

15 mínútur
að hámarki

Markmið

Uppgötvið hvernig einstaklingur staðsetur land sitt á
menningarkortinu, miðað við hvernig aðrir staðsetja sitt land.
Uppgötvið hvernig einstaklingar af mismunandi þjóðerni staðsetja
sig sem einstaklinga á menningarkortinu, miðað við hvernig aðrir
staðsetja sig.

Framkvæmd

Verkefni

•

Staðsettu land þitt út frá staðsetningu annarra
þriggja landa (sjá dæmi)

•

Íhugið niðurstöðurnar og ákveðið hvar hvert
land ætti að vera og skrifið niðurstöðurnar í
töflu 2.

•

Gangið úr skugga um að teymið samanstandi
af einstaklingum frá mismunandi löndum, kyni,
aldri eða öðru sem skilur þá að.

•

Endurtaktu æfinguna þannig að þú staðsetjir
sjálfan þig út frá staðsetningu félaga þinna.
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Dæmi (---- : Belgía , ====== : Frakkland, …………….. : Þýskaland)

Menningarmiðlunarkort
Mikið samhengi

Lítið samhengi

Óbein endurgjöf

Bein endurgjöf

„Gera fyrst“

„Skilja fyrst“

Sveigjanlegur tími

Línulegur tími

Stigveldi

Jafnrétti

Hóphyggja

Einstaklingshyggja

#1: Kortleggðu landið þitt og lönd félaga þinna
Menningarmiðlunarkort
Mikið samhengi

Lítið samhengi

Óbein endurgjöf

Bein endurgjöf

„Gera fyrst“

„Skilja fyrst“

Sveigjanlegur tími

Línulegur tími

Stigveldi

Jafnrétti

Hóphyggja

Einstaklingshyggja
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#2: Skoðaðu hvernig félagar þínir flokkuðu landið þitt, skoðið alla flokkunina saman og
skrifið lokaniðurstöðuna í töfluna
Menningarmiðlunarkort
Mikið samhengi

Lítið samhengi

Óbein endurgjöf

Bein endurgjöf

„Gera fyrst“

„Skilja fyrst“

Sveigjanlegur tími

Línulegur tími

Stigveldi

Jafnrétti

Hóphyggja

Einstaklingshyggja

#3: Kortleggðu sjálfan þig og félaga þína (sem einstaklinga)
Persónulegt samskiptakort
Mikið samhengi

Lítið samhengi

Óbein endurgjöf

Bein endurgjöf

„Gera fyrst“

„Skilja fyrst“

Sveigjanlegur tími

Línulegur tími

Stigveldi

Jafnrétti

Hóphyggja

Einstaklingshyggja
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#4: Skoðaðu hvernig félagar þínir flokkuðu þig, skoðið alla flokkunina saman og skrifið
lokaniðurstöðuna í töfluna

Persónulegt samskiptakort
Mikið samhengi

Lítið samhengi

Óbein endurgjöf

Bein endurgjöf

„Gera fyrst“

„Skilja fyrst“

Sveigjanlegur tími

Línulegur tími

Stigveldi

Jafnrétti

Hóphyggja

Einstaklingshyggja
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Þjálfun í fjölmenningarlegri hæfni
Markmið
Veita þekkingu og færni, sem þarf til að eiga samskipti við fólk með mismunandi
menningarlegan bakgrunn í fjölmenningarlegu umhverfi.
Lýsing á aðferðinni/fjöldi þátttakenda í þeim hópum sem henta vel til þess að
taka þátt:
1. Kynning
Hvað er fjölmenningarleg hæfni?
Skilning á fjölmenningu er hægt að yfirfæra á annars konar menningu vegna þess að
ákveðnir hlutir eru sameiginlegir í alls kyns menningu. Hægt er að skilgreina
fjölmenningarlega hæfni sem blöndu getu, þekkingar, viðhorfs og færni sem gerir
einstaklingi kleift að eiga samskipti við fólk sem talar mismunandi tungumál og með
misjafnan menningarbakgrunn.
2. Hvað felst í hæfni: færni og lýsingar
Áherslan er lögð á mismunandi leiðir sem hægt er að nota í samskiptum í
fjölmenningarlegu umhverfi. Notkun tungumálsins í fjölmenningarlegu umhverfi, bæði
munnleg og skrifleg, er mjög mikilvæg. Það að skilja mismunandi menningu og
fjölbreytileika myndar umburðarlyndi og samþykki.

Titill hæfni

Stutt lýsing á hæfni og beitingu hæfni

Menningarleg sjálfsvitund
Geta til að:
•

móta menningarlega sjálfsvitund og hvernig eigin menning mótar sjálfs- og
heimsmynd viðkomandi.

•

sýna eiginleikum annarra menningarheima virðingu og meta fjölbreytileika í
menningu.

•

hugsa fordómalaust um mismunandi menningu.
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•

sýna þolinmæði og þrautseigju til að bera kennsl á og minnka þjóðernishyggju
og leita uppi menningarlegar vísbendingar og merkingu.

Menningarleg hæfni
Geta til að:
•

þekkja og skilja pólitíska, félagslega og lýðræðislega kerfi lands. Þekkja og skilja
hvernig vinnumarkaður og atvinnulíf landsins virkar.

•

útskýra og greina grunnupplýsingar um aðra menningu, pólitíska og félagslega
kerfið.

•

Vera hluti af fjölmenningarlegu samfélagi og lýðræði og leggja sitt af mörkum til
þess

•

vinna með öðrum í fjölmenningarlegum teymum sem virða menningarleg gildi
og mismunandi menningu

Félagsfræðileg vitund og hæfni
Geta til að:
•

gera greinarmun á munnlegum samskiptum og annars konar samskiptum og
geta aðlagað eigin tjáskipti til þess að koma til móts við einstaklinga úr annars
konar menningu

•

eiga munnleg og skrifleg samskipti á viðeigandi hátt við einstaklinga með
mismunandi menningarlegan bakgrunn

•

skilja og miðla muninum á mismunandi hegðun, viðhorfi og gildum eftir
menningu

•

vera forvitinn og leita uppi fjölmenningu og líta á það sem er öðruvísi sem
tækifæri til þess að læra og vera meðvitaður um eigin fáfræði

Alþjóðleg málefni og þróun
Geta til að:
•

útskýra merkingu og afleiðingar hnattvæðingarinnar og tengja staðbundin
málefni við alþjóðleg öfl.

•

horfa á og túlka heiminn frá sjónarhóli þeirra sem búa við aðra menningu
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•

skilja gildi og reglur sem tengjast jafnrétti kynjanna, jafnrétti og umburðarlyndi
milli mismunandi þjóðernishópa og fjölbreytileika

•

öðlast gott viðhorf gagnvart fjölbreytileika

Aðferðir til þess að þróa með sér færni
Eftir stutta fræðilega kynningu um menningarhæfni og menningarvitund (sjá hér að
ofan) er hægt að kynna tvær aðferðir sem hópurinn getur notað til þess að læra af.
#Aðferð 1
Þemaumræður: Þemaumræður hjálpa okkur að nota kenningar í verki og á sama tíma
þróa skilvirka samskiptahæfni
Staðalímyndir
•

Ert þú með staðalímyndir um önnur þjóðerni eða minnihlutahópa. Hvers konar?
Á hverju byggir þú þessar staðalímyndir (persónulegri reynslu eða skoðunum
annarra)?

•

Ef mögulegt er, gefðu þá dæmi um það hvernig staðalímyndir um ákveðið
þjóðerni gætu valdið misskilningi í atvinnulífinu.

•

Hvað getur þú gert, eða hefur þú gert, til þess að draga neikvæðum
staðalímyndum sem þú hefur? Deildu reynslu þinni í litlum hópi í hópsamtali.

Menningarlegt áfall
„25 menningarleg áföll sem fólk upplifir á ferðalögum“
https://www.youtube.com/watch?v=gQPKhNbCd6g
Horfðu fyrst á myndbandið um menningarleg áföll. Mundu að myndbandið vísar aðeins
til atvika á ferðalögum, en raunveruleg menningarleg áföll þróast á lengri tíma þegar
fólk býr erlendis. Ræddu málið í minni hópum.
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Rými
Lestu fyrst um persónulegt rými og viðeigandi fjarlægð í mismunandi
menningarheimum og/eða horfðu á nokkur myndbönd um fjölmenningarleg samskipti
– rými í mismunandi menningu. Þau er meðal annars hægt að sjá hér:
https://laofutze.wordpress.com/category/space-in-different-cultures/
Ræddu málið síðan í minni hópi.
#Aðferð 2
Hlutverkaleikur: Finnið vandamál eða áskorun, búið til fjölmenningarlegar aðstæður og
leikið þær. Að því loknu ræðið þið hvernig gekk og veltið fyrir ykkur mikilvægum
atriðum. Hægt væri að leika ákveðnar aðstæður á „réttan“ og „rangan“ hátt.
Efni Flettitöflu og tússpenna fyrir stjórnandann, nettengda tölvu til að skila
myndböndin, blað og penna svo hægt sé að skrifa glósur, tölvu með skjálesara og
Braille-glósutæki fyrir blinda þátttakendur.
Tími: 1 klukkustund (báðar aðferðir)

Umræðuspurningar/umræður
Nám er ferli og því ættu stjórnendur og þátttakendur stöðugt að meta nám sitt. Þannig
verður til skýrsla með hugleiðingum og persónulegu mati þátttakandans, nokkurs konar
dagbók sem sýnir það sem hann hefur lært.
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Sýna og segja frá
Markmið
•

Deila ákveðnum hluta menningar sinnar með öðrum

•

Þróa skilning á því sem er mikilvægt í öðrum menningarheimum

Lýsing á aðferðinni/fjöldi þátttakenda í þeim hópum sem henta vel til þess að
taka þátt:
1. Fyrir þessa lotu biður stjórnandinn alla þátttakendur að taka með sér einn hlut
frá heimalandi sínu sem er mikilvægur fyrir menningu þeirra – eitthvað sem er
mikilvægt fyrir þá persónulega og táknar menningu þeirra.
2. Þátttakendur skiptast á að sýna hver öðrum hlutinn sem þeir tóku með sér,
útskýra hann, hvers vegna hann er mikilvægur fyrir menningu þeirra og hvers
vegna hann er mikilvægur fyrir þá persónulega.
3. Þátttakendur láta hlutinn ganga svo að allir geti skoðað hann.
4. Eftir að allir hafa sýnt sinn hlut, stjórnar leiðbeinandinn stuttum umræðum.
Efni: Hlutir sem þátttakendur taka með sér.
Tími: 25 mínútur.
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Félagslegt frumkvöðlastarf
Tenebris
Veffang

https://www.tenebris.bg/en/

Netfang

booking@tenebris.bg

Samantekt

Michel Reilhac þróaði hugmyndina „Borðað í myrkri“ á
níunda áratugnum og opnaði síðar veitingahús í París
byggt á þessu þema. Síðar hafa mörg veitingahús
fylgt í kjölfarið. Tenebris er hins vegar fyrsta
veitingahús
þessar
gerðar
á
Balkanskaga.
Hugmyndin felur í sér að gestirnir komi á stað þar sem
sjónin nýtist þeim ekki en önnur skilningarvit taki
völdin. Markmiðið er að skapa atvinnutækifæri fyrir
fólk með skerta sjón þar sem sjónskerðingin verður
ekki til trafala. Sjónskert fólk hefur sína styrkleika og
veikleika, rétt eins og aðrir, en hið óvenjulega
vinnuumhverfi hjá Tenebris gerir það að verkum að
sjónin verður óþörf. Tenebris er vinnustaður þar sem
hinir sjónskertu standa þeim sjáandi framar.

Fjármögnun

Einkafjármögnun til að byrja með frá eiganda
staðarins

Markhópar

Börn og fullorðnir, allir sem eru tilbúnir að prófa
eitthvað nýtt

Megindlegar niðurstöður

Máltíðin tekur 2 - 2,5 klukkustundir. Sjónskerta
starfsfólkið sem vinnur þar kallast ekki þjónar heldur
gestgjafar. Hægt er að velja á milli fjögurra matseðla
sem breytast á mánaðarfresti; kjöt, fiskur, grænmeti
og hefðbundinn búlgarskur matur. Á staðnum eru 36
sæti og 15 manns geta borðið á sama tíma.
Gestgjafar, sem allir eru blindir, eru fjórir.
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Eigindleg áhrif

Tenebris er félagsleg tilraun, þar sem sjónskertir
einstaklingar kynna sinn heim fyrir gestunum; heim
sem er ríkari af tilfinningu, snertingu, hljóði og bragði
en flestir eiga að venjast. Eftir heimsókn á
veitingastaðinn komust margir yfir myrkfælni sem þeir
höfðu áður glímt við, og þeir sem vilja takast á við þá
áskorun að borða í algjöru myrkri geta gert það þarna.
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BlindArt
Heimasíða

http://blindart.lv/en

Netfang

art@blindart.lv

Samantekt

Árangur „BlindArt“ sést vel á sköpun barnabókarinnar
Chasing the Sock Thief, sem hentar vel fyrir öll börn.
Chasing the Sock Thief er saga í fjórum hlutum með
myndum
eftir
blind
og
sjónskert
börn
í
heimavistarskólanum í Strasdumuiža við söguþráð eftir
meðlimi Blind Society í Lettlandi. Börnin notuðu stensla
og gerðu göt á pappírinn í kringum þá. Með því að þreifa
fyrir sér gátu þau svo litað inn í reitina og búið til ótrúlegar
myndi. Bókin var gefin út á lettnesku og ensku, ætluð
öllum börnum en sérsniðin fyrir börn með fatlanir.

Fjármögnun

Frjáls framlög

Markhópur

Sjáandi
einstaklingar
sjónskerðingu

Megindlegar niðurstöður
(fjöldi þátttakenda,
starfsmanna og fleira)

Yfir 10 ára tímabil fengu meira en 300 blindir og
sjónskertir aðstoð við að aðlagast samfélaginu, ekki bara
með tímabundnum verkefnum heldur einnig með
ráðningu. Árangurinn náðist ekki eingöngu með því að
valdefla fatlaða einstaklinga og styðja þá andlega, heldur
einnig með fjárstuðningi. Meðal þess sem BlindArt hefur
stuðlað að til að bæta líf fatlaðra er að kaupa fleira
stafræna spilara, gera upp listastofu í heimavistarskóla
fyrir blinda einstaklinga, auka fjárstuðning og tryggja
bækur á punktaletri fyrir skóla og Lettneska bókasafnið
fyrir blinda.

Eigindleg áhrif

Félagslegt framtak veitir þeim einstaklingum, sem á
einhvern hátt eru útilokaðir, tækifæri til vinnu og
félagslífs. Auk þess veitir það tækifæri til þess að taka
þátt í málstofum, sýningum og vinnustofum sem auka
sjálfsþroska og gera að verkum að þeir eru hluti af
einhverju stærra. BlindArt tengir með góðum árangri

og

einstaklingar

með
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viðskipti, list og félagsstörf sem veita meiri ánægju með
launuð störf sem gefa af sér, en ekki bara fjárframlög.
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Dialogue in the dark in Hamburg
Heimasíða

dialogue-se.com

Netfang

info@dialogue-se.com

Samantekt

Markmið verkefnisins á heimsvísu er að auðvelda fólki
með fatlanir, eldri borgurum og fólki með sérþarfir
félagslega þátttöku með sýningum og vinnustofum.
Dialogue in the Dark ýtir viðkomandi út fyrir
þægindarammann og vísar veginn að heimi án
mynda. Blindu leiðsögumennirnir gjörþekkja þennan
veruleika og veita gestunum öryggiskennd. Í meira en
27 ár hefur Dialogue in the Dark verið starfrækt í yfir
40 löndum um alla Evrópu, Norður- og SuðurAmeríku, Afríku og Asíu. Þúsundir blindra
leiðsögumanna hafa leitt milljónir gesta í gegnum
sýninguna og hjálpað þeim að sjá í myrkri.
Tekjur af sýningunum nægja til að greiða laun blindu
leiðsögumannanna.

Fjármögnun

Markhópur

Sjónskertir og sjáandi einstaklingar

Megindlegar niðurstöður
(fjöldi þátttakenda,
starfsmanna og fleira)

Dialogue in the Dark er starfrækt í yfir 40 löndum um
allan heim. Undir Dialogue in the Dark falla meðal
annars sýningar, vinnusmiðjur, „Dinner in the Dark“
veitingastaðir og fleiri viðburðir sem sameina nám,
skemmtun og menningu. Yfir 9 milljónir manna hafa
notið viðburða í myrkri og þúsundir blindra hafa fengið
starf sem leiðsögumenn á sýningum og viðburðum.
Dialogue in the Dark er viðurkennt sem eitt þekktasta
samfélags-lega viðskiptahugtak heims.

Eigindleg áhrif

Öðlast má nýja þekkingu með því að vinna með
alþjóðlegu
og
kraftmiklu
teymi
á
sviði
viðskiptaþróunar, markaðs-setningar og samskipta,
og menningarmiðlunar.
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Gallerí ― sýningarsalur
Heimasíða

www.rehcenter.org

Netfang

info@rehcenter.org

Samantekt

Í janúar árið 2019 opnaði NRCB gallerí sem sýnir verk
sjónskertra – málverk, ljósmyndir, keramik og fylgihluti.
Galleríið er staður þar sem hægt er að kynna sér
sköpunarkraft sjónskertra. Opnun gallerísins skapaði
tækifæri fyrir félagslega þátttöku fólks með fötlun og
vakti almenning til vitundar um tækifæri fatlaðs fólks; til
dæmis starfa tveir sjónskertir einstaklingar sem
sýningarstjórar í galleríinu. Sýningar með ákveðið
þema hafa verið settar upp, eingöngu með verkum eftir
sjónskerta einstaklinga, til dæmis þrakversk mósaík,
keramikverk, ljósmyndasýning og myndlistarsýning.
Galleríið hjálpar sjónskertu fólki að nálgast listaverkin
með því að útvega höggmyndir og áþreifanlegar myndir
sem sýna listaverk. Það hefur gefið fólki með fulla sjón
tækifæri til að upplifa heim sjónskertra.

Fjármögnun

ESF-verkefnið í Búlgaríu

Markhópur

Fólk með fulla sjón og sjónskertir einstaklingar

Megindlegar niðurstöður
(fjöldi þátttakenda,
starfsmanna og fleira)

Í hverjum mánuði skipuleggur galleríið „Coffee in the
dark“ þar sem gestir geta komið og drukkið kaffi í
niðamyrkri (með bundið fyrir augun). Á þann hátt geta
þeir fundið á eigin skinni hvernig sé að vera sjónskertur
og hvaða áskoranir fylgja því. Gestirnir fá keramikverk,
áþreifanlegar myndir og skúlptúra sem þeir eiga að
bera kennsl á með bundið fyrir augun.

Eigindleg áhrif Að þróa samkennd og félagslegan skilning

138

4. Verkefni sem hafa gefist vel

Bread in the Dark (BIND)
Markmið: Að valdefla sjónskerta einstaklinga og brjóta upp staðalímyndir. Auka
samheldni samfélagsins og auðvelda persónulegar umbreytingar. Skapa félagslegt
frumkvöðlamódel.
Lýsing á verkefni, fyrir hverja og hve marga er það:
„Bread in the Dark“ aðferðin felur í sér að einstaklingar með fulla sjón og sjónskertir
einstaklingar hittast og vinna saman að því að hnoða deig. Nauðsynlegt er að hafa
jafnmarga sjáandi og sjónskerta og ekki fleiri en 20 í einu, 10 sjónskerta og 10 sjáandi.
Þeir sjónskertu fá helming magnsins.
Kröfur:
Viðburðurinn fer fram í algerlega dimmu rými. Mælt er með að sjónskertu
þátttakendurnir hafi æft sig áður en viðburðurinn fer fram. Gott er ef þeir hafa náð gera
þetta tvisvar áður sjálfir og fengið upplýsingar um hvernig allt fer fram og hver
markmiðin eru.
Viðburðurinn er leiddur áfram af einum stjórnanda, sjónskertum eða sjáandi, og einum
aðstoðarmanni (sjáandi).
Undirbúningur:
•

Við þurfum að setja plastskálar á borðið, helmingi færri en þátttakendur eru. Ef
þátttakendur eru 20 þurfum við 10 skálar. Í hverja skál þarf 500-600 g af hveiti.

•

Við hverja skál þarf plastflösku með um það bil 300-360 ml af vatni (60% af
magni hveitis).

•

Á miðju borðinu eru aukaskálar sem eru öðruvísi í laginu, þær notum við til að
hnoða deigið.

•

Herbergið er myrkvað.

•

Við skrifum nöfn sjónskertu þátttakendanna á miða sem hinir þátttakendurnir
eiga að draga til að para sig saman við þann sem þeir draga.

Stjórnandinn og sjónskertu þátttakendurnir koma inn í myrkvað herbergið og setja á
sig svuntu.
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Aðstoðarmaðurinn og sjáandi þátttakendurnir eru saman fyrir utan myrkvaða
herbergið, setja á sig svuntu og draga miða með nafni sjónskerts þátttakanda. Svo er
bundið fyrir augun á þeim og þeir fara inn í myrkvað herbergið, leiddir áfram af
aðstoðarmanninum. Þeir tilkynna hver félagi þeirra er og aðstoðarmaðurinn hjálpar
þeim að finna hvorn annan.
KYNNING: (5 mínútur)
Stjórnandinn lýsir því sem þátttakendur eiga að gera og segir þeim hvað sé á borðinu
(skálar með hveiti og vatni). Þá býður hann þeim að hita á sér hendurnar og nudda
hvert annað.
UMRÆÐUEFNI: (5-10 mínútur)
Stjórnandinn stingur upp á að hópurinn velji umræðuefni sem hægt er að ræða á
meðan deigið er hnoðað. Ef hópurinn kemur ekki með hugmynd stingur stjórnandinn
upp á umræðuefni.
Sem dæmi um umræðuefni má nefna: frelsi, traust, áskoranir eða nýtt upphaf.
Umræðuefnið þarf að vera skiljanlegt og mikilvægt fyrir alla. Það má ekki vera of flókið
eða of fjarlægt þátttakendunum. Það þarf líka að vera þannig að hægt sé að nota
myndlíkingar sem tengjast mismunandi eiginleikum brauðsins.
BLÖNDUN INNIHALDSEFNA: (20-30 mínútur)
Tveir þátttakendur hnoða í einni skál.
•

SALT OG SYKUR: Stjórnandinn lætur tvær skálar ganga – aðra með salti og
hina með sykri og allir hóparnir fá skálarnar. Hver þátttakandi bætir salti og sykri
í skálina sem hann deilir með félaga sínum. Þegar hann bætir innihaldinu í
skálina þarf hann um leið að svara spurningum sem stjórnandinn spyr (til
dæmis: Sykur – hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að þér finnist þú
vera frjáls? Salt – hvað kemur í veg fyrir að þér finnist þú vera frjáls?

•

SÚRDEIG/GER: Stjórnandinn býður öllum þátttakendum að skilgreina hvaða
merkingu súrdeigið/gerið hefur fyrir þeim, sett í samhengi við efnið sem verið er
að ræða. Aðstoðarmaðurinn gengur á milli og bætir súrdeigi/geri í skálarnar og
býður öllum að segja hver skilgreining þeirra er. Mælt er með að nota aðeins
eitt orð sem myndlíkingu/skilgreiningu (til dæmis: Hvað hvetur þig til þess að
verða frjáls?)
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•

VATN: Þátttakendur bæta vatni úr flöskunum út í hveitið.

Dæmi um myndlíkingar fyrir innihaldsefni deigsins:

Hveiti: Hver hveitiögn getur auðveldlega týnst en þegar þær eru allar sameinaðar eru
þær mjög verðmætar og mikilvægar.
Salt: erfiðleikar, áskorandir, neikvæðar hliðar.
Sykur: hamingja, styrkur, ánægja, jákvæðar hliðar.
Súrdeig/ger: hvatning, utanaðkomandi stuðningur, sérstök skilyrði.
Vatn: sameiningarþáttur.
HNOÐUN: (20 mínútur: 10 mínútur í skálinni + 10 mínútur á borðinu)
Stjórnandinn segir pörunum að hnoða þannig að annar hnoði deigið en hinn haldi við
skálina eða að þeir hnoði báðir með annarri hendi en noti hina til að halda við skálina.
Þátttakendurnir hnoða deigið þar til það verður mjúkt og auðvelt er að móta það.
Aðstoðarmaðurinn skiptir deiginu svo í tvennt. Allir þátttakendur hnoða sitt deig.
MÓTUN: (10 mínútur)
Stjórnandinn býður þátttakendum að móta deigið þannig að það tengist umræðuefninu.
Á meðan safnar aðstoðarmaðurinn öllu saman sem þarf ekki lengur að nota (skálum,
flöskum) og færir þátttakendum alls kyns krydd sem hægt er að nota til að skreyta
verkið sitt.
AÐ SNERTA VERKIN: (10 mínútur)
Þegar allir þátttakendur hafa lokið við að móta og skreyta deigið sitt býður stjórnandinn
þeim öllum að ganga hringinn í hringum borðið og snerta verkin sem hinir hafa gert og
reyna að átta sig á hvað þau merkja. Þátttakendur mega ekki segja fyrirfram hvað
verkið þeirra táknar. Svo fara allir aftur á sinn stað.
VANGAVELTUR: (10-15 mínútur)
Stjórnandinn býður þátttakendum að deila með hópnum þeim hugsunum og
spurningum sem vöknuðu á meðan þeir hnoðuðu deigið.
SÚKKULAÐI* (valkvætt):
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Stjórnandinn segir hópnum að aðstoðarmaðurinn gefi hverjum og einum tvo bita af
mismunandi súkkulaði og þeir eigi að giska á hvernig súkkulaði þeir hafi fengið.
LJÓSIN KVEIKT:
Stjórnandinn tilkynnir að viðburðinum sé lokið og þakkar öllum fyrir þátttökuna.
Aðstoðarmaðurinn kveikir ljósin hægt og rólega.
Efni:
Borð sem auðvelt að hnoða deig við; svuntur; augnbindi; skálar; vatnskönnur/flöskur;
hráefni: (hveiti, salt, sykur, súrdeig/ger, vatn, krydd); brauðform; ofn, eldhúsáhöld.
Tími:
2 klukkustundir
Umræðuefni:
Þetta má útfæra í litlum hópum, (3-4 í hverjum hópi).

Hvað er...

sykurinn
saltið
súrdeigið/gerið
vatnið

í trausti?
í frelsi?
í áskorunum?
í nýrri byrjun?
í því að láta draum sinn rætast?
í starfi þínu?
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V.I.S.I.ON leiklistaræfingar, raddbeiting og
framkoma
Æfingarnar sem finna má hér að neðan hafa verið þróaðar með það að markmiði
að byggja upp sjálftraust meðal sjónskertra ungmenna, bæði í framkomu og
tali/raddbeitingu. Þetta er hluti af Erasmus+-verkefninu „Visual Impairment
Social Inclusion ON“ – (www.vision-erasmusplus.eu). Einungis eru notaðar
æfingar sem henta þessu verkefni og markhópi. Það hefur sýnt sig að það að
byggja upp sjálfstraust með leiklistaræfingum hefur gagnast ungu fólki mjög vel
og þegar kemur að því að skapa skilyrði fyrir þroska og sjálfánægju sjónskertra
ungmenna hafa þessar æfingar skipt sköpum.
Áður en við höldum áfram og veljum æfingar eru nokkur grunnatriði sem þarf að huga
að, óháð því hvaða æfingar eru valdar. Þessi grunnatriði má sjá hér að neðan, ásamt
athugasemdum byggðum á reynslu af æfingunum.
1. Fjöldi sjónskertra þátttakenda
Lágmarks- og hámarksfjöldi í hverjum hóp. Hér þarf að hafa í huga þarfir og væntingar
ungmennanna sem taka þátt í vinnustofunni. Það er auðveldara að stjórna minni
hópum, t.d. með 10-12 þátttakendum, jafnvel með færri leiðbeinendum. Þá er hægt að
fylgjast betur með öllum og gefa þeim þann tíma og athygli sem þeir þurfa. Hægt er að
veita betri endurgjöf og stuðning sem leiðir til þess að árangurinn verður meiri. Aftur á
móti er gott að hafa stærri hópa, 20-30 manna, í hópeflisleikjum svo þátttakendur finni
að þeir tilheyri stórum hópi. Upphitunin er góð til þess að koma þátttakendum af stað
og kynnast aðferðinni sem notuð verður í vinnustofunni, sem felur í sér uppbyggjandi,
orkumiklar og tilfinningaríkar æfingar. Þegar upphituninni er lokið er betra að skipta
hópnum upp til að vinnan verði markvissari.
2. Fjöldi stjórnenda/þjálfara/aðstoðarmanna og hvaða skilyrði þurfa þeir að
uppfylla.
Í góðu stjórnendateymi er gott að hafa einn stjórnanda sem stýrir hraðanum, gefur
leiðbeiningar og fylgir öllu ferlinu eftir. Þessi stjórnandi ætti að hafa 1-2 aðstoðarmenn
sem geta leyst hann af og stjórnað einstökum æfingum en gefa stjórnandanum aftur
völdin þegar þess þarf og fara þá aftur og aðstoða þátttakendurna. Í stjórnendateyminu
þurfa að vera sérfræðingar sem þekkja hvað felst í sjónskerðingu, hafa reynslu af því
að vinna með börnum og ungmennum og af því að stjórna leiklistarvinnustofum. Hverri
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æfingu ætti að fylgja nákvæmar leiðbeiningar þar sem fram kemur til hvers er ætlast
af hverjum og einum leiðbeinanda.
Ef þátttakendurnir eru af mismunandi uppruna og tala ekki sama tungumál er gott að
hafa túlka til staðar. Þeir taka ekki þátt í vinnustofunni að öðru leyti en því að þeir túlka
fyrirmæli stjórnendanna og leiðbeina nemendunum þannig að þeir skilji til hvers ætlast
er af þeim. Stjórnendur ættu að temja sér að nota einföld fyrirmæli, og stuttar setningar
í þessum tilfellum.
3. Lengd vinnustofunnar og lengd hverrar kennslustundar
Hver kennslustund ætti ekki að vara lengur en 1 klukkustund og 20 mínútur ef ekkert
hlé er tekið eða 2 klukkustundir ef tekið er smá hlé. Taka þarf tillit til þess að
sjónskerðingin getur haft mismikil áhrif á þátttakendurna, þar sem sumir þeirra þreytast
meira en aðrir og þess vegna er mikilvægt að spyrja reglulega hvort þeir þurfi á hvíld
að halda. Það fer svo eftir þátttakendum og efni vinnustofunnar hversu mörgum sinnum
þátttakendur þurfa að hittast. Ef markmiðið er að byggja upp ákveðna hæfni geta þeir
þurft að hittast 20-25 sinnum en annars þarf að meta það fyrir hvert markmið fyrir sig.
Stundum getur verið nóg að hittast 3-4 sinnum en stundum 10 sinnum.
4. Staðsetning og efni
Nauðsynlegt er að skoða vel hvar vinnustofan fer fram, til að tryggja öryggi
þátttakenda. Meðal þess sem þarf að hafa í huga eru andstæður í litavali, glampi,
hávaði og fleira. Hvaða hluti þarf svo að nota fer eftir hverri æfingu fyrir sig. Hér að
neðan er hægt að finna hvaða hluti þarf fyrir hverja æfingu
5. Markmið vinnustofunnar
Margt þarf að hafa í huga þegar markmið hverrar vinnustofu eru skilgreind. Ef
þátttakendur hafa aldrei áður tekið þátt í svona æfingum áður er gott markmið að
byggja upp sjálfstraust þátttakenda með leiklistaræfingum, til dæmis radd- og
líkamsbeitingu. Fyrir þá sem hafa tekið þátt í svona vinnustofu áður og hafa öðlast
reynslu og sjálfstraust gæti verið góð hugmynd að skapa eitthvað sem kynnir þá betur
eða vinna í leiðtogahæfileikum þeirra – til dæmis með því að skipuleggja vinnustofu
fyrir sjónskerta eða sjáandi sem þau sjá um sjálf. Til hliðsjónar er hægt að nota
æfingarnar hér að neðan, til dæmis með það í huga að þjálfa þátttakendurna sem
stjórnendur.
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6. Mælitæki
Þegar vinnustofur eru skipulagðar er nauðsynlegt að vera búinn að gera stuttan
spurningalista sem sjónskertu þátttakendurnir svara og niðurstöðurnar svo notaðar til
þess að meta æfingarnar og vinnustofuna í heild sinni. Þú ættir að setja nokkur viðmið
á grundvelli viðbragða, hegðunar og endurgjafar frá þátttakendum með sjónskerðingu
(ánægjustig, sjálfsmat á sjálfstrausti í kjölfar vinnustofunnar, vellíðan, sem náðst hefur
í samskiptum við aðra jafnaldra, sem og við þriðja aðila, hvort sem þeir eru sjónskertir
eða ekki). Þetta ætti að vera einstaklingsbundið og metið í tengslum við hvern
þátttakanda, þarfir einstaklingsins eru breytilegar frá barni til barns og því er
nauðsynlegt að láta alla svara spurningunum til að fá endurgjöf frá öllum. Hægt er að
láta aðstoðarmenn eða fylgdarmenn sjá um þennan hluta vinnustofunnar.

Undirstöður Vision þjálfunaráætlunarinnar – æfingar með leiðbeiningum
1. Að byggja upp hóp
Þessar æfingar miða að því kynna ungt fólk hvert fyrir öðru, skapa góðan liðsanda og
hjálpa því að líða vel saman í hópi. Til þess að svo megi verða búum við til hóp,
samansettan af sjónskertum ungmennum, sem vinnur saman að sama markmiði sem
gagnast þeim öllum. Sambandið sem myndast á milli þátttakendanna er lykilatriði í
ferlinu. Sjálfstraust byggir ekki bara á því að treysta á sjálfan sig og hæfileika sína,
heldur einnig því að þekkja samstarfsmenn sína og treysta þeim, vinna saman sem ein
heild, styðja hvert annað og trúa á að frammistaða þín byggist jafn mikið á því hvernig
aðrir standa sig eins og því hvernig þú stendur þig. Með öðrum orðum; það hvernig þú
vinnur með öðrum skiptir jafn miklu máli fyrir sjálfstraust þitt og væntingarnar sem þú
gerir til sjálfs þíns.
Þessar æfingar eru mjög mikilvægar í upphafi vinnustofunnar. Kafa ætti djúpt í þær á
fyrstu æfingunum, en svo fara hraðar í þær á næstu æfingum. Þannig skapast liðsandi
og reglur sem hópurinn fer eftir. Reglurnar eru settar í upphafi og samþykktar af öllum.
Þetta er til dæmis hægt að gera með því að stjórnendurnir setja nokkrar grunnreglur
en þátttakendur geta svo bætt við reglum. Einnig er hægt að láta þátttakendurna og þá
sem stjórna ræða saman um reglurnar á meðan aðrir stjórnendur bæta reglum við þær
sem þegar eru til. Reglurnar ættu alltaf að vera sýnilegar öllum og má endurskoða
reglulega. Stjórnendur ættu alltaf að vísa til reglnanna þegar eitthvað kemur upp á eða
nauðsyn krefur. Gott dæmi um reglur um hegðun kom frá Sofiu-hópnum sem lagði til,
í formi ljóðs, nokkur „leikhúsboðorð“ sem hjálpa börnunum með samstarfið sín á milli
og með stjórnendunum.
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Hópamyndunin ætti einnig að fela í sér kynningu á stjórnendateyminu, svo að
sjónskertu þátttakendurnir þekki þá betur sem þeir vinna með. Stjórnendurnir ættu
einnig að hvetja ungmennin til að kynna sig fyrir öðrum og hverjar væntingar þeirra eru.
Þessi kynning er sérstaklega mikilvæg ef þátttakendur þekkja ekki hver annan og hafa
ekki hist áður. Markmiðið er að skapa andrúmsloft þar sem þátttakendum líður betur,
þeir kynnast vel innbyrðis og geta rætt saman á afslappaðan hátt sem einn hópur.
Með því að deila væntingum sínum fæst skýrari mynd af því sem hópurinn vill fá út úr
vinnustofunni og þá er auðveldara að velja hvers konar æfingar eru bestar til þess að
ná þeim markmiðum. Hlutverk þjálfaranna er að hjálpa hópnum að setja fram
markmiðin á skýran hátt og ná þeim svo.
Ef ekki er hægt að spyrja þátttakendur beint út í fötlun þeirra ætti að spyrja
foreldra/kennara/aðstoðarmenn út í hana svo hægt sé að velja hvernig henti best að
hjálpa viðkomandi að ná markmiðunum.
Til þess að markmið vinnustofunnar séu skýr þarf stjórnandinn að kynna stuttlega hvað
sé í vændum; hvernig æfingar, hversu margar og hversu langan tíma hver æfingatími
tekur. Þá getur hann gefið hópnum nokkrar hugmyndir um hvernig hægt sé að ljúka
vinnustofunni, til dæmis með einhvers konar sýningu fyrir samfélagið eða skólann,
„flash-mob“, þátttaka á einhvers konar hátíð eða annað. Þátttakendurnir eiga að fá að
segja sína skoðun og móta hugmyndir sínar.
„Byggðu upp hópinn“ æfingarnar sem má sjá hér að neðan snúast um eftirfarandi:
• Kynningu og nafnaleiki
• Æfingar sem snúa að því hver við erum og hvað okkur finnst
• Æfingar sem snúa að því að kynnast umhverfinu
• Æfingar sem efla hópanda og öryggistilfinningu
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Dinos Aristidou, UCAN
Paratenging
5-10 mínútur
Að hitta og vinna með nýju fólki á skemmtilegan og öruggan hátt
Að læra að vinna fljótt saman
Að læra að nota líkamann á nýjan hátt

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Ekkert
Unnið í pörum. Stjórnandinn nefnir hluti sem eru alltaf í pörum og
þátttakendurnir breyta sér í þá hluti eftir 10 sekúndur. Dæmi um
pör: hamar og nagli, hnífur og gaffall, skór og fótur, tónlistarmaður
og hljóðfærið hans, bolli og undirskál.
Þetta er fljótgerð æfing. Stjórnandinn leysir pörin reglulega upp svo
að þátttakendurnir nái að vinna með mörgum. Þar sem æfingin er
snögg þurfa þátttakendur að vinna hratt saman. Þeir læra einnig
að nota líkamann á skemmtilegan hátt. Hægt er að hafa stærri
hópa, 3-4 saman sem mynda 3-4 hluti.
Í hvert sinn sem skipt er um félaga kynna þátttakendur sig með
nafni og handabandi. Að æfingunni lokinni þakka þeir félaganum
fyrir. Þetta gerir æfinguna formlegri og hjálpar þátttakendum að
læra nöfn annarra.
Hvað vannstu með mörgum öðrum?
Hvernig gekk?

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Þetta er skemmtileg æfing sem ungt fólk hefur gaman af og tekur
virkan þátt í af öllum mætti.

147

4. Verkefni sem hafa gefist vel

Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið
Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat
Hvað gerir þessi
æfing

Mared Jarman, UCAN
Hús risans
5-10 mínútur
Að vinna saman og kynnast á á skemmtilegan hátt.
Að hita upp líkamann og hugsa á skapandi hátt.
Ekkert.
Unnið í 5-6 manna hópum. Stjórnandinn nefnir hluti í húsi
risans og hópurinn myndar þessa hluti með líkama sínum á 10
sekúndum. Eina reglan er sú að allir í hópnum þurfa að snerta
annan. Til dæmis getur stjórnandinn sagt: „Í húsi risans er
tannbursti risans/ stóll/ úr/ sólgleraugu/ stytta af Eiffelturninum.
Stjórnandinn gæti gert sögu úr textanum og fengið hugmyndir
hjá þátttakendum.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Hvaða hlut var skemmtilegast að búa til?
Þetta er auðveld og skemmtileg æfing sem þátttakendur eru
fljótir að tileinka sér. Hún hjálpar að þeim að læra samvinnu og
njóta þess að vinna og skemmta sér með öðrum.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Megan John, UCAN
Að láta klappið ganga
5 mínútur
Að láta hópinn einbeita sér.
Að vinna saman sem hópur og hlusta hver á annan.
Að æfa samhæfingu og takt.
Að skemmta sér.
Ekkert
Stjórnandinn útskýrir æfinguna fyrir hópnum. Hópurinn situr í hring
og á að láta klapp ganga heilan hring. Dæmi: Stjórnandinn lætur
klapp ganga til þess sem situr honum á vinstri hönd. Sá lætur
klappið einnig ganga til vinstri og þannig koll af kolli þar til það nær
til stjórnandans aftur. Stjórnandinn lætur það þá ganga annan hring
og hvetur þátttakendur til þess að láta klappið ganga hraðar og í
takt og sjá hversu hratt þeir geti látið það ganga.
Ef stjórnandanum finnst hópurinn standa sig vel látið tvö klöpp
ganga heilan hring.
Í næsta skrefi útskýrir stjórnandinn æfinguna til fulls. Nú þurfa
þátttakendur sem sitja hlið við hlið að klappa saman. Það þýðir að
stjórnandinn snýr sé að þeim sem situr honum við vinstri hlið, þeir
horfa hvor á annan og klappa á sama tíma. Þátttakandinn sem situr
við hliðina á stjórnandanum snýr sér þá að sem sem situr á vinstri
hlið hans, þeir horfa hvor á annan og klappa og svo koll af kolli þar
til góður taktur næst. Stjórnandinn hvetur svo þátttakendur til þess
að klappa enn þá hraðar.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Líkaði þér orkan og hraðaaukningin sem myndaðist á meðan á
æfingunni stóð?
Hvernig gekk þér að vinna með hinum?
Þetta er grípandi æfing sem ungt fólk hefur yfirleitt mjög gaman að.
Hún hjálpar þátttakendum með samhæfingu og einbeitingu á sama
tíma og þeir skemmta sér.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið
Efni

Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Bernard Latham, UCAN
Prik
5 – 10 mínútur
Rýmisvitund og inngangur að dansi og hreyfingu
Eins metra löng bambusstöng fyrir hvern þátttakanda. Passið að
stöngin sé alveg slétt og að fylgst sé með þátttakendum allan
tímann.
Tónlist: Til dæmis „Sacrifice”, með Lisu Gerrard eða eitthvað
svipað.
Þetta er mjög skemmtileg æfing sem getur einnig verið verk sem
þátttakendur sýna.
Þátttakendur vinna í pörum og reyna að skynja hreyfingu og
tilfinningu félaga síns. Það er mjög mikilvægt að hlusta vel á
tónlistina. Hún setur stemninguna og hjálpar þátttakendum að
vinna með hljóðinu og félaga sínum.
Finnið félaga. Snúið hvor að öðrum. Hvor þátttakandi fær prik.
Haldið í sitthvorn endann á prikinu með fingurgómunum.
Hlustið á tónlistina.
Standið með fætur aðeins í sundur. Þá nærðu betra jafnvægi og
það er auðveldara að hreyfa sig.
Munið að báðir þátttakendur halda í prikið á sama tíma. Byrjið að
hreyfa ykkur hægt. Kannið rýmið. Þegar þið eruð orðin öruggari
getið þið hreyft ykkur um rýmið. Beygið hnén, réttið úr höndunum.
Annað ykkar getur tekið stjórnina og hitt fylgt. Skiptið svo um
hlutverk og vinnið saman og treystið hvort öðru.
Stjórnandinn hjálpar eins lítið og hann getur og lætur þátttakendur
um að láta tónlistina leiða sig áfram. Hann hrósar þátttakendum við
hvert tækifæri.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Hvað líkaði þér best?
Hvaða tónlist myndir þú vilja nota næst þegar þú gerir þessa
æfingu?
Þetta er mjög grípandi æfing sem höfðar yfirleitt vel til ungs fólks.
Valið á tónlistinni er mjög mikilvægt því hún skapar stemninguna
og ræður hraðanum í æfingunni. Passið upp á að þátttakendur fari
gætilega með prikið.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” &
Playback theatre “Here and now”
Félagstengslakönnun
15-20 mínútur (fer eftir efnistökum. Gæti verið 60-80 mínútur
ef þátttakendur deila reynslu sinni í lokin)
Félagstengslakönnun er aðferð til að skilgreina stöðu innan
hóps (sjá „Psychodrama - volume 1” eftir Jacob Moreno).
Markmiðið með æfingunni er að þátttakendur kynnist hver
öðrum í gegnum leik. Félagstengslakönnun varpar ljósi á
hlutverkin innan hvers hóps og einkenni hvers þátttakenda
með því að fylgjast með hvar hann staðsetur sig í rými.
Aðferðin er fljótleg og skemmtileg. Með því að nota 5-7 viðmið
geta stjórnandinn og hópurinn lært meira hvert af öðru en þau
myndu gera ef þau eyddu mörgum klukkustundum á annan
hátt í að kynnast.
Autt rými
Stjórnandinn ætti að vera þjálfaður í félagstengslakönnun
eða „psychodrama“. Hann ætti að skilgreina viðmiðin þar sem
hann ætlar að nota til að aðskilja hópinn, sem og eftirfylgni
þessara viðmiðana, sem er mjög mikilvægt.
Líta verður á viðmiðin í samræmi við:
• Einkenni hópsins – er þetta nýr hópur? Eru nýir
meðlimir að koma inn í hópinn? Eru þetta sömu
meðlimirnir en ný hlutverk?
• Markmið félagstengslakönnunarinnar – að kynnast
hvert öðru, skilgreina hlutverk innan hópsins, skoða
samböndin inn hópsins, finna hvort falin átök séu
innan hópsins.
• Hvað lætur hópinn virka, hvernig virkar hann og í
hvaða aðstæðum
Stjórnandinn setur viðmið. Til dæmis: „raðið ykkur upp eftir
hæð – frá þeim stærsta til hins minnsta“, eða eftir skóstærð,
eða aldri – frá þeim elsta til hins yngsta, eða eftir lófastærð
(gæti verið inngangur að æfingunni „finnið hendurnar“). Eftir
að viðmiðið hefur verið sett raðar hópurinn sér upp án
aðstoðar frá stjórnandanum. Stjórnandinn spyr hvern
þátttakanda fyrir sig hvar hann telji sig eiga að vera í röðinni
og þátttakendurnir svara honum og útskýra svar sitt. Ef
stjórnandanum finnst það við hæfi getur hann stungið upp á
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Mat

Hvað gerir þessi
æfing

að þátttakendur skipti um stað. Hann getur til dæmis spurt
hvort einhver myndi vilja vera í öðru stjörnumerki. Ef einhver
svarar því játandi getur stjórnandinn spurt hvaða stjörnumerki
hann vilji tilheyra og hvatt hann til að fara á þann stað í rýminu
þar sem þeir eru sem eru í því stjörnumerki og komast að því
hvernig þeim finnst þeim líða þar. Stjórnandinn spyr núna
hvernig sé í nýja hópnum og þátttakandinn svarar. Í lokin spyr
stjórnandinn alla þátttakendur hvar þeir myndu vilja vera. Eftir
að allir hafa ákveðið sig og séð hvað aðrir hafa valið, kemur
stjórnandinn með nýtt viðmið. Það gæti tengst einhverjum úr
hópnum, til dæmis væri hægt að segja: „leggðu höndina á
öxlina á þeim sem þú myndir treysta fyrir einhverju
persónulegu“ eða „leggðu höndina á öxlina á þeim sem þú
myndir helst treysta í neyð“, eða „leggðu höndina á öxlina á
þeim sem þú myndir velja til að leika dramatískt hlutverk eða
grínhlutverk“. Það eru bara tvö skilyrði, þú mátt ekki velja
sjálfan þig og þú verður að velja einhvern. Þegar allir hafa
valið tekur stjórnandinn viðtal við hvern og einn.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Fannst þér þetta þægilegt?
Hvernig myndirðu meta samskipti þín við aðra?
Hvað með samskiptin við stjórnandann?
Þessi æfing ef mjög gagnleg en hún getur vakið upp miklar
tilfinningar, andúð, átök og reiði. Nauðsynlegt er að
stjórnandinn hafi hlotið þjálfun í því að leysa ágreining sem
kemur upp í þessum aðstæðum. Að öðrum kosti gæti það haft
neikvæð áhrif á hópinn og andrúmsloftið í æfingunum.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat
Hvað gerir þessi
æfing

Ina Gerginova & Aleksander Evtimov, FDCBPCS &
Playback theatre “Here and now”
Þreifihringur
7-10 mínútur
Að fá þá tilfinningu að vera hluti af hópi, finna fyrir öðrum,
venjast því að þreifa. Auka vitund um innri skynjun á sama
tíma og þú tengist öðrum.
Ekkert
Stjórnendurnir taka þátt í æfingunni. Stemningin skiptir
höfuðmáli. Rýmið þarf að vera hljóðlátt og öruggt.
Stjórnandinn biður alla um að mynda hring, haldast í hendur
og loka augunum. Stjórnandinn biður alla um að rannsaka
hendurnar sem þeir halda í. Hvor þeirra er stærri, heitari,
mýkri, þvalari, og þægilegri að halda í? Þátttakendurnir svara
þessum spurningum í huganum en segja ekkert.
Spurningarnar miða að því að beina skynjuninni að hinum.
Allir í hópnum taka eitt skref áfram. Spyrjandinn biður alla um
að haldast nú í hendur eins og par. Fleiri spurningar: Er þetta
öðruvísi? Er þetta þægilegra eða óþægilegra? Er orkan
öðruvísi? Gefur þú af þér, þiggur, eða hvort tveggja? Er önnur
höndin betri?
Allir í hópnum taka annað skref fram. Stjórnandinn biður alla
í hópnum að faðma báða þátttakendur sér við hlið. Finnst þér
þetta þægilegt eða óþægilegt? Hvað er ólíkt? Allir taka annað
skref fram á við.
Stjórnandinn biður alla að deila því hvernig þeim leið með
einu orði.
Mjög tilfinningarík æfing. Skapar þá tilfinningu að þú sért hluti
af hópnum og finnir það sem er líkt, ólíkt og mikilvægu
tengslin.
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Mat
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Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte
Traustsæfing – Stöngin eða hringurinn
Tíminn fer eftir fjölda þátttakenda og því sem sem
stjórnandinn vill að þátttakendur fái út úr æfingunni.
Uppgötva og læra á líkamann með æfingum með félögunum
sem reyna á líkamann. Efla traustið á sjálfum sér og félögum
sínum með samskiptum við félagana til að auðvelda líkamleg
samskipti.
Ekkert
Myndið 8-12 manna hópa sem standa og mynda þéttan hring.
Þátttakendur nota hendur og fætur og til þess að finna
félagana til hægri og vinstri og mynda þannig hópfaðmlag.
Einn þátttakandi í einu fer inn í hringinn og þegar hann er
kominn inn í miðjuna lokar hann augunum og hópurinn gefur
frá sér hljóð alla æfinguna svo að þátttakandinn inni í
hringnum geti kannað líkama sinn og félaga sinna, hreyft sig
eins og hann vill, treyst á hringinn og því að hringurinn taki á
móti þeim sem er í miðjunni.
Hljóðið sem umkringir þátttakandann í miðjunni ver hann fyrir
áreiti og eigin ótta. Öryggið sem hann upplifir vekur traust
sem hjálpar til við að treysta og mynda sterkan hóp.
Stjórnandinn ræður hversu lengi hver þátttakandi er í
miðjunni.
Þátttakendur er spurðir hvernig þeim hafi liðið sem hluti af
hringnum og hvernig þeim hafi liðið inni í hringnum. Hvort var
betra?
Æfingar með traust eru ómissandi í leiklistarvinnustofum,
sérstaklega ef þátttakendur eru blindir eða sjónskertir. Þessar
æfingar hjálpa til við að byggja upp traust á sjálfum sér,
öðrum og umhverfinu. Þátttakendur öðlast sterkari
sjálfsvitund, næmni og styrkja önnur skilningarvit.
Æfing sem snýst um traust í vernduðu umhverfi, svo sem
leiklistarvinnustofu gerir öllum kleift að lifa til fulls, á
meðvitaðan hátt. Hver fyrir sig íhugar sjálfan sig og hegðun
sína sem styrkir hópinn í heild sinni. Að vinna saman í hóp
gengur betur þegar einstaklingarnir treysta hver öðrum,
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einbeita sér að eigin hlutverki og treysta öðrum fullkomlega til
að gera slíkt hið sama.
Ummæli frá þátttakendum eftir að hafa prófað æfinguna:
„Ég hreyfði mig og svo ég fann fyrir hjarta einhvers og
það var svo fallegt“. Marta, 14 ára, alblind.
„Ég vissi að hringurinn væri lítill en mér finnst hann vera
risastór“. Silvia, 16 ára, sjónskert.
„Mér fannst þetta ekki vera hringur. Ég einbeitti mér að
hljóðinu og tapaði áttuninni. Rýmið var óskilgreint“.
Megan, þrjár tegundir af sjónskerðingu.
„Mér fannst eins og ég væri hluti af hringnum en ekki inni
í hringnum, við vorum ein heild.“ Mared, sjónskertur.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte
Japönsk kveðja
25 mínútur
Einbeitingaræfing til að læra að vinna sem heild.

Efni

Ekkert

Framkvæmd
æfingarinnar

Þátttakendur standa í hring. Stjórnandinn hjálpar þeim að
einbeita sér svo að þeir geti byrjað, fylgist með stellingu
þátttakenda, og passar að þeir séu afslappaðir og eins
hlutlausir og hægt er. Stjórnandinn velur einn af
þátttakendum til að leiða hópinn. Sá sem leiðir hópinn tekur
eitt skref áfram, réttir út aðra höndina inn í miðjan hringinn
(alveg sama hvora) og segir með hárri röddu „HA“. Þegar
stjórnandinn hefur hreyfinguna reynir allur hópurinn að herma
eftir hreyfingunni og hljóðinu, og reynir að gera það á sama
tíma. Svo fara allir þátttakendur aftur á upphafsstað og gera
þetta aftur með nýjum stjórnanda. Hægt er að gera þetta
þannig að allir þátttakendur hafi lokuð augun á meðan á
æfingunni stendur.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Hvernig leið þér sem stjórnandi?
Hvernig gekk þér með samhæfinguna?
Mjög góð æfing sem þjálfar einbeitingu, hlustun og að finnast
þú vera hluti af hópnum.

Mat

Hvað gerir þessi
æfing
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2. Að byggja upp færni
Þessi hluti, sem tekur lengri tíma og fjallar um mikilvægasta hlutann af VISIONþjálfuninni, innheldur æfingar sem miða að því að yfirstíga fyrirfram skilgreind
vandamál og byggja upp hæfni og sjálfstraust þátttakenda með skemmtilegum og
líflegum leiklistaræfingum. Hægt er að nota þessar æfingar á ýmsan hátt – stjórnendur
velja þær æfingar sem henta hópnum og því sem hópurinn leitast við að ná.

Kynnt af

Dinos Aristidou, UCAN

Heiti æfingar

Lófi ofan á hönd

Tími
Markmið

10-15 mínútur
Sjálfsörugg hreyfing og notkun rýmis
Að nota líkamann
Að nota mismunandi leiðbeiningar og stig
Að tengjast og vinna með öðrum
Ekkert
Þátttakendur ganga um rýmið og reyna að átta sig á því með því
að teygja út hendurnar og þreifa fyrir sér. Stjórnandinn spilar
viðeigandi tónlist á meðan. Stjórnandinn kynnir fyrir þátttakendum
þær 6 áttir sem nota má í hreyfingu (vinstri, hægri, upp, niður,
áfram, aftur á bak) og þátttakendur prófa allar þessar áttir.
Þátttakendur vinna nú í pörum. Annar þeirra leggur lófann ofan á
höndina á hinum. Annar ýtir hendinni niður en hinn upp og mynda
þannig spennu. Tengdir saman á þennan hátt ganga
þátttakendurnir um rýmið, skiptast á að stjórna og kanna rýmið
með því að prófa allar 6 áttirnar.
Hvernig upplifðirðu rýmið? Hvernig leið þér?
Hvernig stjórnaðir þú og hvernig fylgdir þú? Hvort fannst þér betra?
Þetta er mjög áhrifarík æfing sem snýst um að stjórna og fylgja og
hvernig við þurfum stundum að taka stjórnina en stundum að láta
stjórna okkur. Það byggir upp sjálfstraust og tengsl á milli
þátttakenda og öryggi í því að nota rýmið og líkamann.

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat
Hvað gerir
þessi æfing
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið
Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Bernard Latham, UCAN
Herðar, háls, höfuð
5-10 mínútur
Líkamsvitund og stjórn
Ekkert
Það er mikilvægt að benda á að eftirfarandi æfingar eru ætlaðar í
upphafi vinnustofunnar. Sjálfsvitund er mjög mikilvæg, eins og það
að þekkja rýmið sem þú ert í. Þátttakendur verða að vera sáttir við
sjálfa sig og þekkja sjálfa sig áður en þeir halda áfram að vinna
með flóknari hluti.
Byrjið á því að standa í hlutlausri stöðu, t.d. með fætur í sundur og
hendur með síðum. Lyftu öxlunum svo að þær snerti eyrun og svo
aftur niður, endurtakið 4 sinnum.
Aftur í hlutlausa stöðu. Hægri öxl til baka 4 sinnum, og svo aftur en
nú með vinstri öxlinni. Nú aftur með báðir axlir í einu.
Aftur í hlutlausa stöðu. Snúðu höfðinu réttsælis 4 sinnum og svo
rangsælis 4 sinnum.
Aftur í hlutlausa stöðu. Snúðu höfðinu til hægri og svo til vinstri, 4
sinnum. Horfið upp og svo niður 4 sinnum.
Fannst þér einhver af þessum hreyfingum erfið?
Hvernig líður þér núna þegar þú ert búinn með æfingarnar?
Þessi æfing hjálpar stjórnendunum að átta sig á hvort þátttakendur
eigi við einhver líkamleg vandamál að stríða.
Sjónskertir og blindir einstaklingar eiga stundum erfitt með
hreyfingu og líkamsvitund. Gangið úr skugga um að æfingin sé vel
útskýrð og aðstoðið ef með þarf. Hvetjið þátttakendur og sýnið
þeim áhuga.
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Kynnt af
Heiti æfingar

Bernard Latham, UCAN
Standa hægt upp og leggjast hægt niður

Tími
Markmið

5-10 mínútur
Líkamsstjórnun, einbeiting og tónlistaráhugi

Efni

Dramatísk tónlist, til dæmis DAWN með Cinematic Orchestra.
Þátttakendur þurfa að vera í þægilegum fötum.
Stærð rýmisins stjórnar því hversu margir þátttakendurnir eru.
Mikilvægt er að plássið sé nægt til þess að þátttakendur geti hreyft
sig í takt við tónlistina án óþæginda.
Byrjið á því að biðja þátttakendur að leggjast á bakið á gólfið.
Hvetjið þá til að anda djúpt, slaka á. Lófarnir eiga að snúa niður og
augun að vera lokuð. Segið þátttakendum að þeir stjórni því sjálfir
hvenær og hvernig þeir hreyfi sig, og minnið á mikilvægi þess að
hlusta á tónlistina. Segið þeim að ímynda sér að ósýnilegir vírar
togi þá mjög hægt og rólega á fætur og að tónlistin eigi að vera
leiðbeinandi.
Þegar þau eru komin á fætur eiga þau að standa í hlutlausri stöðu
og ímynda sér að eitthvað togi þau aftur niður í gólfið svo að þau
endi aftur eins og þau byrjuðu, með lófana í gólfið og augun lokuð.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Myndir þú hreyfa þig hægar ef þú þyrftir að gera þetta aftur?
Fannst þér eitthvað við æfinguna erfitt?
Hjálpaði tónlistin þér, og ef svo er, á hvaða hátt?
Þessi æfing er mjög gagnleg undirbúningsæfing fyrir sýningu. Hún
hjálpar þátttakendum að átta sig á líkamsstjórn og einbeitingu og
mikilvægi tónlistar í líkamsstjórnun.

Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
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Ina Gerginova & Aleksander Evtimov, FDCBPCS & Playback
theatre “Here and now”
Líkamsmyndir
10-15 mínútur
Meginmarkmiðið er að læra að tjá sig með líkamanum, að nota
ímyndunaraflið og uppgötva nýjar leiðir til þess að túlka huglæga
hluti og raunverulega hluti.
Ekkert
Stjórnandinn byrjar á að tala um líkamstjáningu og mikilvægi þess
að tengja við líkamann. Stjórnandinn leggur mikla áherslu á að það
sé ekkert rétt eða rangt í túlkuninni í þessari æfingu. Svo eru
þátttakendur beðnir um að túlka: klukku, tré, sól, blóm, mismunandi
dýr, ást, vináttu, reiði, fund og fleira. Það fer eftir aldri þátttakenda
og hvernig hópurinn er samansettur hversu lengi þeir halda hverri
stöðu. Æfingin fer stigvaxandi, úr kyrrstöðu í hreyfingu og að lokum
stuttur dans.
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð?
Fannst þér þú ná einhverri æfingu sérstaklega vel?
Hvað fannst þér um túlkun félaga þinna?
Þetta er athyglisverð æfing, sem sýnir fram á mismunandi
möguleika á að láta líkamann tákna hina ýmsu hluti, tilfinningar og
aðgerðir. Hægt er að nota líkamann á fjölbreyttan hátt til tjáningar,
ekki bara á sviði heldur einnig í daglegu lífi.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið
Efni

Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte
Gakktu eins og ....
30 mínútur
Að læra að nota líkamann á sviði til þess að tákna eitthvað ástand.
Ekkert

Framkvæmd
æfingarinnar

Hópurinn gengur um í rýminu. Þegar hann hefur náð góðri
hreyfingu og einbeitingu gefur stjórnandinn skipanir sem byrja allar
á „eins og“. Þær geta bæði átt við einhvern stað eða einhvers konar
ástand („eins og þú sért í mýri“, „eins og þú sért í eyðimörk“, „eins
og þú sért í sveitinni“, eða „eins og það sé rigning“, „eins og það sé
sterk sól“, „eins og það sé hnéhár snjór“, og svo framvegis).
Skipanirnar geta líka verið huglægari, eins og til dæmis litir:
(„Gakktu eins og þú sért liturinn grænn/rauður/gulur/blár“) eða
tilfinningar: („reiði, gleði, ótti, forvitni, ást og svo framvegis“).
Hvernig leið þér á meðan á æfingunni stóð? Hvaða verkefni fannst
þér skemmtilegast? Af hverju?
Þessi skemmtilega æfing gefur okkur tækifæri til að sameina fjörugt
ímyndunarafl og leikhússæfingar og færa okkur frá því
hversdagslega til hins skapandi.

Mat
Hvað gerir
þessi æfing
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3. Að deila hugmyndum, skapa og leika sér.
Æfingarnar hér að neðan eru byggðar á hugmyndapakka með sögum, goðsögum og
þjóðsögum. Þessi pakki var búinn til svo að hægt væri að fá nota hann til þess að fá
innblástur að verkefnum og æfingum. Þennan pakka er hægt að nálgast á vefsíðu
verkefnisins: http://www.vision-erasmusplus.eu/pages/other.php.
Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Dinos Aristidou, UCAN
Setja upp sögu
40 mínútur til 1 klukkustund
Að skapa leikhús, með því að nota líkamann og röddina til að
búa til atriði, staði og sögu.

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Ekkert
Allur hópurinn tekur þátt í þessari æfingu. Hún er góður
inngangur að líkamlegu leikhúsi og skilar árangri hratt svo
hægt er að vinna heilt verk á einni og hálfri klukkustund.
Veljið einhverja sögu – þjóðsögu, ævintýri eða hvaða vel
þekktu sögu sem er.
Farið yfir hluti, staði og atriði í sögunni ÁN ÞESS AÐ LESA
HANA. Hópurinn ákveður hvernig hægt sé að leika þessa
hluti.
T.d. Hvernig sýnum við himininn? Hvernig sýnum við fjall?
Hver verður gyðjan? Hvernig sýnum við hana fara á milli
staða? Hver verður Medúsa? Hver er sögumaðurinn?

Mat
Hvað gerir þessi
æfing

Þegar búið er að fara yfir öll þessi atriði les stjórnandinn
söguna og hópurinn leikur söguna eins og búið var að
ákveða. Þegar það er búið er svo hægt að æfa söguna og
sýna.
Hvernig segirðu sögu með leikhússaðferðum?
Hvernig býrðu til atriði?
Með þessari aðferð sérðu afraksturinn strax, allir taka þátt í
sköpuninni og allir eru jafnir í því að segja söguna. Aðferðin
kennir ungu fólki að hægt sé að skapa heilan heim með
líkamanum, röddinni og hreyfingu. Þátttakendum sjá árangur
strax og sjá hversu gott er að nota leikhús til að segja sögur.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið
Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir þessi
æfing
Kynnt af

Heiti æfingar
Tími

Bernard Latham, UCAN
Andlit
5-10 minutes
Að læra að nota andlitið
Ekkert
Allur hópurinn tekur þátt í æfingunni. Þessi æfing er góð leið
fyrir þátttakendur að sýna stjórnandanum hvernig þeir noti
andlitið til að sýna tilfinningar. Þetta er mjög mikilvægt því
stundum er erfitt fyrir sjáandi stjórnanda að túlka svipbrigði
blinds einstaklings.
Æfingin á að vera létt og skemmtileg og best er að allir standi
í hring.
Standið í hlutlausri stöðu.
Sýnið að þið séuð glöð.
Sýnið að þið séuð leið.
Sýnið að þið séuð reið.
Gerið þetta eins oft og þið viljið.
Gerið þetta hraðar og hraðar.
Standið í hlutlausri stöðu.
Rektu út tunguna.
Færðu hana til hægri.
Færðu hana til vinstri.
Færðu hana upp.
Færðu hana niður.
Gerið þetta eins oft og þið viljið.
Gerið þetta hraðar og hraðar.
Hvernig gekk þátttakendum að sýna það sem þeir áttu að
gera.
Hvað lærði stjórnandinn um þátttakendurna?
Það er mikilvægt að vita hvort ungur einstaklingur eigi erfitt
með að sýna tilfinningar sínar.
Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” &
Playback theatre “Here and now” & Claudio Ingoglia,
FDCBPCS
Samskipti án tungumáls
2-3 mínútur fyrir hvert par.
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Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir þessi
æfing

Markmið þessa leiks er að kynna fyrir þátttakendum samskipti
án orða og frelsa þá frá því að þurfa að nota orð
(Friðriksdóttir, 2012)
Ekkert
Stig 1: Stjórnandinn spyr þátttakendur hvort þeir viti hvernig
smábörn tjái sig. Hann biður þá að ímynda sér og leika samtal
milli smábarna sem kunna engin orð. Það má nota látbragð
sem börn nota en það er bannað að nota orð. Stjórnandinn
skiptir þátttakendum upp í pör. Fyrst æfa öll pörin á sama
tíma en eftir það sýna pörin sín samskipti, eitt par í einu.
Þessu stigi líkur þegar öll pörin eru búin að sýna sín
samskipti.
Stig 2: Þetta stig tengist leik sem kallast Gibberish (Spolin
1986). Gibberish snýst um að skipta út þekktum orðum fyrir
óformuð hljóð. Stjórnandinn segir pörunum að búa til samtal
með því nota ákveðin hljóð úr tungumálum sem þátttakendur
kannast við en tala ekki ( t.d. franska, spænska, ítalska,
þýska, rússneska, kínverska). Fyrst æfa öll pörin hvert í sínu
lagi en sýna svo samtalið sitt fyrir fram allan hópinn. Þessu
stigi líkur þegar öll pörin eru búin að sýna sín samskipti.
Framkvæmd: Gibberish – sjónvarpsþátturinn. Í þessum leik
stillum við upp þremur stólum, einum fyrir þáttastjórnanda,
einum fyrir erlendan gest og einum fyrir túlk. Erlendi gesturinn
á að vera frá ákveðnu landi en tala gibberish-tungumálið eins
og áður hefur verið lýst. Þáttastjórnandinn talar íslensku allan
tímann en túlkurinn túlkar það sem hann segir fyrir erlenda
gestinn og það sem erlendi gesturinn svarar. Þannig stjórnar
túlkurinn í raun og veru leiknum (Friðriksdóttir, 2012).
Athugasemd: Ekki láta erlenda gestinn tala tungumál sem
þátttakandinn kann.
Hvernig leið þér í þessari spunaæfingu?
Skildirðu það sem félagi þinn var að reyna að segja þér þegar
þið töluðuð barnamál?
Myndirðu gera eitthvað öðruvísi ef þú gerðir æfinguna aftur?
Frelsandi æfing sem sýnir hægt er að hafa samskipti við aðra
með tóntegund, mismunandi raddstyrk, líkamsstöðu og
látbragði
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4. Kynning
Markmiðið með þessum æfingum er að styðja þátttakendur í því að ljúka því ferli að
velja hvernig þeir vilja kynna sig og hvað þeir hafa lært/þróað með hjálp vinnustofunnar.

Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Dinos Aristidou, UCAN
Pappírsvindurinn
10 mínútur
Að nota röddina og hljóð til þess að skapa andrúmsloft og upplifa
staði og aðstæður. Að æfa sig að hlusta og læra þannig að vinna
saman. Að búa til storm.
Allir þátttakendur þurfa eina opnu úr dagblaði.
Þátttakendurnir standa í hring. Allir halda á opnu úr dagblaði
þannig að langhliðin snúi niður. Stjórnandinn útskýrir að þau ætli
að búa til ofsalegan storm sem byrjar rólega, með smá golu, sem
verður að nokkrum regndropum sem verða að miklum regnstormi
sem verður svo aftur að smárigningu og svo þögn.
Hópurinn verður að hlusta vandlega, byggja upp regnstorminn og
láta hann svo lægja. Stjórnandinn biður þátttakendur að ímynda
sér að þeir séu innandyra.
Þögn. Svo byrjar stjórnandinn að hreyfa blaðið hægt og rólega.
Hópurinn tekur svo völdin og notar dagblöðin til að skapa
regnhljóðin með því að krumpa og nudda blaðið og slá í það. Haldið
áfram þar til hópurinn þagnar aftur.
Hvernig leið þér?
Hvernig skapaðir þú stemningu með því að nota hljóð og hluti?
Hvernig unnuð þið saman sem hópur?
Þessi æfing snýst um samvinnu, sem verður til með því að hlusta
og vinna saman, ekki ólíkt því að vera í hljómsveit. Allir hjálpa hver
öðrum, styðja og ýta undir hvern annan. Hún byggir líka einbeitingu
og fókus.
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Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat

Hvað gerir
þessi æfing

Mared Jarman and Megan John, UCAN
Kumala Vista
15-20 mínútur
Að hlusta hvert á annað og vinna saman sem hópur.
Að þróa færni í hlustun, samskiptum og samhæfingu.
Hita upp röddina og læra nýtt lag.
Ekkert
Stjórnandinn stendur í miðjunni á stórum hring og byrjar að slá
takt sem hópurinn á að fylgja. Takturinn samanstendur af því að
klappa saman lófunum og slá á lærið á sér.
Þegar hópurinn hefur náð taktinum segir stjórnandinn að
endurtaka textann. Stjórnandinn getur breytt hraðanum eða
styrknum á laginu þar til hann er viss um að hópurinn þekki lagið.
Hópnum er svo skipt í tvennt, A og B hóp. Stjórnandinn fer í annan
hópinn og hóparnir eiga núna að syngja og fylgja hvor öðrum.
Stjórnandinn segir hópi A að byrja og hópi B að endurtaka
textann.
Hægt er að finna textann og lagið á vefnum: www.visionerasmusplus.eu – Myndbandið heitir “Kumala Vista”.
Hvernig leið þér?
Fannst þér skemmtilegt að syngja svona með vinum þínum?
Hvernig gekk þér að vinna með öðrum?
Mjög grípandi æfing, sem hjálpar þátttakendunum að koma fram
með mikið sjálfstraust og í góðu skapi frammi fyrir áhorfendum.
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5. Litið til baka og íhugun
Markmiðið með eftirfarandi æfingum er að draga saman það sem þátttakendur hafa
lært í vinnustofunni og láta þátttakendum finnast að þeir hafi staðið sig vel.
Kynnt af
Heiti æfingar
Tími
Markmið

Efni
Framkvæmd
æfingarinnar

Mat
Hvað gerir þessi
æfing

Tsveta Baliyska-Sokolova, School “Louis Braille” &
Playback theatre “Here and now”
Að deila
20- 30 mínútur
Þetta er æfing sem hjálpar þátttakendum að draga saman
það sem þeir hafa lært. Æfingin gerir þeim kleift að verða
meðvitaðir um það sem þeir hafa lært og uppgötvað, kosti
sína og galla. Þeir sem hlusta geta lært af því að heyra
félagana deila tilfinningum sínum og upplifunum og
hugsanlega átta þátttakendur sig betur á ákveðnum hlutum
þegar þeir heyra aðra tala um þá. Þá eiga þeir auðveldara
með að skilja aðra.
Ekkert
Þátttakendur standa í hring. Hver og einn deilir reynslu sinni
af vinnustofunni. Annað hvort er gengið hringinn eða
stjórnandinn velur einhvern af handahófi. Það er mikilvægt að
þátttakendur tali bara um tilfinningar sínar og reynslu en séu
ekki að gagnrýna vinnustofuna á þessum vettvangi.
Spurningar um hvaða tilfinningar þátttaka þeirra í
vinnustofunni vakti.
Þessi æfing er góð fyrir stjórnandann. Hann fær að vita hvað
í vinnustofunum gekk vel og hvað gekk síður; hverju hefði
mátt bæta við, hvernig hann gæti sjálfur bætt sig, hvort hver
einstaklingur hefði fengið það sem hann þurfti og hvort
þörfum hópsins hefði verið mætt.
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Matslisti
Mat á stakri kennslustund innan vinnustofunnar
•

Hvað fannst þér skemmtilegast? (getur verið hluti af kennslustundinni, sérstök
æfing, samskipti við aðra þátttakendur, samskipti við stjórnendur.

•

Var eitthvað sem þér fannst ekki skemmtilegt? (sömu möguleikar og hér að ofan)

•

Hvað væri hægt að bæta? (sömu möguleikar og hér að ofan)

•

Hvað lærðirðu? (um sjálfan þig – færni, hæfileikar, áhugamál, innblástur, ótti –
eða hvað lærðirðu um félaga þína, stjórnendurna, eða um lífið og tilveruna?)

•

Hvað var það við kennslustundina sem gaf þér mest sjálfstraust? (hvar fannst þér
þú standa þig best?)

•

Fannst þér gefinn nægur tími í þessa kennslustund? Ef ekki, hvað hefði hún þurft
að vera löng að þínu mati?

•

Hvernig líkaði þér við félaga þína?

•

Var gefinn nægur tími fyrir hverja æfingu? Ef ekki, hverju mætti þá breyta?

•

Var nógu langt hlé að þínu mati?

•

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta? (eitthvað sem þér líkaði ekki?)

•

Hefur þú aðrar athugasemdir?

Mat á vinnustofunni
•

Hvað fannst þér skemmtilegast? (hugsaðu um allar æfingarnar, samskipti við aðra
þátttakendur, samskipti við stjórnendur)

•

Hvað fannst þér leiðinlegast? (sömu möguleikar og hér að ofan)

•

Hvað væri hægt að bæta? (sömu möguleikar og hér að ofan)

•

Hvað lærðirðu? (um sjálfan þig – færni, hæfileikar, áhugamál, innblástur, ótti –
eða hvað lærðirðu um félaga þína, stjórnendurna, eða um lífið og tilveruna?)
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•

Hvaða tekurðu með þér úr vinnustofunni? (tilfinningar sem þú fannst fyrir á meðan
á vinnustofunni stóð, tilfinningar sem þú finnur fyrir núna, ákveðin færni, vinátta)

•

Hvað var það við vinnustofuna sem gaf þér mest sjálfstraust? (hvar fannst þér þú
standa þig best?)

•

Hvernig er góður stjórnandi? (lýstu hvernig þér finnst að góður stjórnandi eigi að
vera – að eiga góð samskipti við ungt fólk og eiga auðvelt með að nálgast það,
skilningur á því hvernig er best að vinna með ungu fólki með sjónskerðingu,
sértæk færni).

•

Hvaða ráð myndir þú gefa stjórnanda? (hvernig getur stjórnandi bætt sig?)

•

Hvað má hver kennslustund vera löng?

•

Hvað mega hléin vera löng? En matartíminn?

•

Hver er mikilvægasti hluti vinnustofunnar? (æfingarnar, spuninn, að segja sögur,
hléin)

•

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta? (eitthvað sem þér líkaði ekki?)

•

Hverju mætti alls ekki sleppa? (eitthvað sem að þínu mati mætti aldrei sleppa í
vinnustofum með sjónskertum þátttakendum)

•

Hefur þú aðrar athugasemdir?
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