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STERKARI út í lífiðGildi — verkefni

Áhugamál og tómstundir
Hvað finnst þér gaman að gera?
Hvað langar þig að prufa að gera 
nýtt? Hvað finnst þér svo gaman  
að gera að þú gleymir að stoppa?

Heilsa
Hvernig vilt þú rækta heilsuna 
þína? Hvernig finnst þér gaman  
að hreyfa þig? Hvernig lætur 
maður sér líða vel í líkamanum  
og sálinni?

Heilsa
Hvernig vilt þú rækta heilsuna 
þína? Hvernig finnst þér gaman  
að hreyfa þig? Hvernig lætur 
maður sér líða vel í líkamanum  
og sálinni?

Fjölskylda
Hvernig samskipti viltu eiga við 
fjölskylduna þína? Hvernig dóttir/
sonur/systir/bróðir/frænka/frændi 
viltu vera?

Vinir/félagsleg samskipti
Hvernig vinur/vinkona viltu vera?
Hvernig viltu hegða þér gagnvart 
öðru fólki? Hvernig vinum viltu 
kynnast og af hverju?

Gildin geta verið allskonar og flokkarnir hér að neðan eru þau svið 
sem algengt er að gildi fólks snúist um. Settu allar hindranir til hliðar, 
skoðaðu þessi mismunandi svið og hugsaðu um hvað er mikilvægt fyrir 
þig á hverju þeirra. Svaraðu spurningunum fyrir hvert svið hér á blaðið 
og sjáðu svo hvort þú getur fundið eitt orð sem lýsir því sem þú svaraðir á 
hverju sviði. Það eru orðin sem gætu verið gildin þín.
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STERKARI út í lífiðGildin mín

Taktu saman gildin sem þú fannst út úr í flokkunum hér að ofan og 
skrifaðu þau upp í röð eftir því hversu mikilvæg þér finnst þau vera. 
Byrjaðu á því sem þér finnst skipta þig mestu máli og skrifaðu eins mörg 
gildi og þú vilt.

Geymdu þetta blað á góðum stað í herberginu þínu. Það er gott að skoða 
svo blaðið reglulega og sjá hvort þú sért ennþá sammála gildunum 
þínum. Þá er gott að spjalla um það við vini og fjölskylduna þína hvernig 
þér tekst að lifa eftir gildunum þínum. Það er góð tilfinning að lifa eftir 
gildunum sem mannig finnst mikilvæg.


