
Sjálfsefling og ákveðni
10. kafli



Ákveðni og samskipti

Ákveðni er að tjá á beinan, heiðarlegan og 
viðeigandi hátt hugsanir, tilfinningar, þrár og 
þarfir, án þess að ganga á rétt annarra.

Eftir því sem sjálfstraustið vex, verðum við 
ákveðnari sem kemur m.a. fram í aukinni færni við 
að taka ákvarðanir, fylgja þeim eftir og standa með 
okkur sjálfum.



Sjálfsefling

Hafa trú á sjálfum sér og eigin getu. 
Búa yfir nægjanlegu öryggi til að koma skoðunum 
sínum og óskum á framfæri á málefnalegan hátt. 
Þekkja sínar sterku og veiku hliðar og kunna að 
fara með hvort tveggja af skynsemi, sjálfum sér og 
öðrum til gagns.



Ákveðni og jákvæðni

Einstaklingar með gott sjálfstraust vita að hugsanir 
þeirra og viðhorf skipta máli.
Einstaklingar sem eru ákveðnir njóta frekar 
samvinnu og verkefna og fá aukna starfsorku við 
takast á við nýjar aðstæður og eru tilbúnari til að 
axla ábyrgð.



Notaðu uppbyggjandi hugsanir



Skýr skilaboð

Segðu já þegar þú meinar já og nei þegar þú 
meinar nei. 
Talaðu fyrir sjálfan þig: „Ég er...“, „Mér finnst...“
Biddu um það sem þú vilt fá. 
Ekki tala í gátum. 
Tjáðu óskir þínar, þarfir og langanir.



Að sýna ákveðni

Stattu með ákvörðun þinni.
Listin að segja NEI.

Vertu stuttorður.
Æfðu þig í að nota orðið NEI.
Ekki afsaka þig.
Endurtaktu neitunina eins lengi og þarf.

Segðu það sem þú meinar og meintu það sem þú 
segir.



Vertu í núinu

Fortíðin er liðin.
Framtíðin er ókomin.



Taktu afstöðu

Segðu hvað þér finnst. 
Hættu að tala almennt um hlutina. 



Sýna ákveðni



Heimaverkefni úr 10. kafla: 

Uppbyggjandi hugsanir

Greining á erfiðleikum við áræðni eða ákveðni

Vikuáætlun um áræðni

Samantekt - hugleiðingar úr 10. kafla

http://ham.reykjalundur.is/medferdarhandbok/10.-sjalfsefling-og-akvedni/verkefnablod/
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/10kafl_verkefni_Uppbyggjandi_hugsanir_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/10kafl_verkefni_Greining_a_erfidleikum_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/10kafl_verkefni_Vikuaaetlun_um_araedni_eydublad.pdf
http://ham.reykjalundur.is/library/Skr%C3%A1r/Verkefnabl%C3%B6%C3%B0/10kafl_verkefni_Samantekt_eydublad.pdf
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