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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver sé upplifun fyrrum notenda 

unglingasmiðjanna í Reykjavík, á þeirri þjónustu sem þeir fengu. Til þess var eigindlegri 

rannsóknaraðferðafræði beitt, þar sem tekin voru átta viðtöl við fyrrum notendur. Rætt 

var við fjóra karlmenn og fjórar konur sem öll voru á aldrinum 18-22 ára. Notendur 

unglingasmiðjanna eru unglingar, sem eru í flestum tilfellum mjög félagslega einangraðir. 

Þetta er hópur sem er utanveltu í jafningjahópi sínum og er almennt ekki mjög áberandi í 

samfélaginu. Félagsleg einangrun getur haft mjög neikvæð áhrif á þroska, hegðan og líðan 

þessara einstaklinga og því er afar mikilvægt að þjónusta við þennan hóp sé eins og best 

verður á kosið. 

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þjónustuþörf viðmælendanna var 

töluverð, þar sem þeir liðu mikla vanlíðan og félagslega einangrun. Flestir voru sammála 

um að þjónusta unglingasmiðjanna væri til fyrirmyndar en nokkrir þeirra lögðu til að 

smávægilegar breytingar yrðu gerðar á starfseminni. Allir voru sammála um að 

unglingasmiðjurnar hefðu átt stóran þátt í að stuðla að bættri líðan þeirra, betri 

sjálfsmynd og auknum félagsþroska. Ályktanir höfundar út frá rannsókninni eru meðal 

annars þær að starfsemi unglingasmiðjanna sé nauðsynleg fyrir þennan notendahóp, hún 

sé í góðum farvegi en þó sé ástæða til að auka enn frekar við hana. 
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Abstract 

Objectives of this study was to investigate the experience of former clients of the Youth 

Reach Centers in Reykjavik, on the services they received. Qualitative research 

methodology was used, eight interviews with former clients were conducted. Four men 

and four women, all aged 18-22 years, were interviewed for the study. The Youth Reach 

Centers clients are adolescents, in most cases are very socially isolated. This group is left 

out in their peer group and is generally not very prominent in the community. Social 

isolation can have very negative impact on development, behavior and well-being of 

these individuals and therefore it is important that services for this group are as good as 

possible. 

 The main results of this study are, that the service needs of the respondents were 

significant, as they felt very indisposed and were socially isolated. Most of them agreed 

that the service of the Youth Reach Centers was exemplary, however several of them 

suggested subtle changes were made to the services. All agreed that the Youth Reach 

Centers had an important role in contributing to improvement of their well-being, a 

better self-image and increased social maturity. Authors findings include; that the 

activities of the Youth Reach Centers are necessary for this group of service users, the 

service is in the right channel, but there is full reason to increase the service further. 
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Formáli 

Ritgerðin er 30 eininga lokaritgerð í Meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf  við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er dr. Steinunn Hrafnsdóttir, dósent við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn og stuðning. 

Einnig vil ég þakka Velferðarsviði fyrir gerð úrtaks fyrrum notenda, fyrir rannsóknina sem 

og upplýsingagjöf ýmis konar. Þórunni Ó. Óskarsdóttur, forstöðumanni unglingasmiðjanna 

vil ég þakka fyrir hvatningu og mikilvæga upplýsingagjöf. Viðmælendur mínir átta, fá 

sérstakar þakkir fyrir einlæg svör og velvilja til að taka þátt í rannsókninni því án þeirra 

hefði þessi rannsókn ekki orðið til. Fríða vinkona fær þakkir fyrir stuðning og veitta 

aðstoð. Samstarfsfélagar, bekkjarsystur og aðrir vinir fá einnig bestu þakkir fyrir stuðning 

og sýndan áhuga. Foreldrum mínum, Trausta og Soffíu, sem og unnusta mínum, Ragnari, 

vil ég þakka innilega fyrir yfirlestur, ráðgjöf, ómetanlegan stuðning, þolinmæði og 

hvatningu. Án ykkar hefði ég ekki lokið þessu. 
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1. Inngangur 

Börn og unglingar eru sá samfélagshópur sem ekki heyrist mikið í þegar farið er fram á 

aukna þjónustu eða aðstoð. Mikilvægt er að til séu leiðir fyrir þau að koma skoðunum 

sínum á framfæri en jafnframt er nauðsynlegt að hinir fullorðnu séu meðvitaðir um þarfir 

þeirra og geti leiðbeint þeim um allt það sem kemur þeim til hjálpar, vegna þess að 

einstaklingar í þessum hópi eru oft ekki færir um að meta eigin þörf fyrir aðstoð, né að 

koma ósk um hana á framfæri. Málefni barna og unglinga sem eru félagslega einangruð í 

jafningjahópnum, verða mjög gjarnan útundan í umræðu þjóðfélagsins. Þessi hópur er 

mjög afskiptur í samfélaginu öllu því vandi hans er ekki áberandi. Afar mikilvægt er að 

veita þessum hópi þá þjónustu sem hann þarf á að halda til að vegna vel í lífinu. Einnig er 

þýðingarmikið, fyrir samfélagið allt, að börnum og unglingum líði vel, til að þau geti 

þroskast á eðlilegan máta sem fullmótaðir samfélagsþegnar. Því er mikilvægt að 

þjónustuúrræði eins og unglingasmiðjurnar í Reykjavík, sinni hlutverki sínu á sem bestan 

mögulegan hátt og er þessi rannsókn gerð til að kanna með hvaða hætti það er gert og 

hvort þjónustunni sé sinnt á fullnægjandi hátt. 

 Kveikjan að verkefninu varð við starf höfundar í annarri unglingasmiðjunni og 

þegar ljóst varð hversu lítið þetta málefni hefur verið rannsakað. Miðað við reynslu 

höfundar þá eru unglingasmiðjurnar í Reykjavík, úrræði, sem borgarbúum er almennt ekki 

mjög kunnugt um, en þjónustan þar snýst um að draga úr félagslegri einangrun þeirra 

unglinga sem þangað leita. Það að þetta úrræði hafi hingað til verið lítið rannsakað, segir 

ef til vill nokkuð um það hversu lítið þekkt úrræðið virðist vera. Það er sérlega mikilvægt 

að unnt sé að veita þeim einstaklingum, sem þurfa á slíkri þjónustu að halda, allan þann 

stuðning og aðstoð sem möguleg er, til að þeim farnist sem  best í sínu lífi. Mikilvægt er, 

til að úrræði sem þetta geti þjónað sínu hlutverki á sem bestan mögulegan hátt, að þeir 

sem að málefnum barna koma, sérstaklega kennarar og námsráðgjafar, viti hvers konar 

úrræði eru fyrir hendi í samfélaginu. Þetta er áríðandi svo hægt sé að veita þeim hópi, 

sem mest þarf á þjónustunni að halda, þá aðstoð sem þarf til að honum vegni sem best í 

sínu lífi. 
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Tilgangur þessarar rannsóknar er, eins og undirtitill hennar bendir til, að varpa ljósi 

á hver sé upplifun fyrrum notenda af unglingasmiðjunum í Reykjavík og í þeim tilgangi 

verður leitast við að finna svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

• Hver var þörf þátttakenda fyrir þjónustu?  

• Hvernig var upplifun þátttakenda af þjónustunni?  

• Hvernig upplifðu þátttakendur árangur af úrræðinu?  

• Hvernig væri hægt að bæta þjónustuna? 

Til að svara þessum spurningum voru tekin eigindleg viðtöl við átta fyrrum notendur 

þjónustunnar. Vonast er til þess að notagildi rannsóknarinnar verði það að gera þetta 

úrræði sýnilegra meðal þeirra fagaðila sem vinna með börnum og unglingum til að hægt 

sé að hjálpa þeim með sem bestu móti. Gildi rannsóknarinnar er einnig að auka þekkingu 

á uppeldis- og meðferðarúrræðum fyrir unglinga með því að varpa ljósi á þjónustu 

unglingasmiðjanna. Mikil vöntun er á úttektum á árangri þessa úrræðis og er þessari 

rannsókn ætlað að koma til móts við þann upplýsingaskort. Einnig er mikilvægt að finna 

leiðir til að bæta þá þjónustu sem þegar er til staðar fyrir þennan hóp og auka hana þar 

sem þess þykir þörf. 

Helsta takmörkun á þessari rannsókn er að einungis var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður úr eigindlegri aðferð á þýðið þar 

sem í þeirri aðferð er aðeins rætt við fáa einstaklinga um upplifun þeirra á þessu 

þjónustuúrræði. Ef notast hefði verið við blandaða aðferð, bæði eigindlega og megindlega 

aðferð, hefðu niðurstöður orðið fjölbreyttari og því marktækari en ella. Í þessari rannsókn 

var þó ákveðið að notast einungis við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem það þótti eiga 

best við málefni rannsóknarinnar til að ná fram því sjónarmiði sem rannsókninni var 

ætlað. 

Hér á eftir verður fjallað um starfsemi unglingasmiðjanna, hver markmið þeirra eru 

og hvaða einstaklingar það eru, sem nýta sér þessa þjónustu. Einnig verður fjallað um 

hvernig starfsemin hefur þróast í gegnum árin og hugmyndafræði hennar sem unnið er 

eftir. Þá verður fjallað um lífsskeiðið unglingsárin og hvað einkennir það tímabil í 

lagalegum, sálrænum og félagslegum skilningi. Að auki verður fjallað um hvers vegna 

samskipti við jafningja skipta unglinga svo miklu máli. Í unglingasmiðjunum er unnið með 

unglingum í hópavinnu og verður því stuttlega fjallað um þau gildi sem hópvinna með 
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unglingum hefur. Að því loknu verður fjallað um félagslega einangrun, hvaða afleiðingar 

hún getur haft á sjálfsmynd og vellíðan þeirra sem fyrir henni verða, auk þess sem rædd 

verða möguleg úrræði við þessum vanda. Í síðasta kafla fræðilega hluta þessarar ritgerðar 

verður svo fjallað um erlend úrræði sem hafa nýst þessum samfélagshópi vel á leið sinni 

til betra lífs auk þess sem fjallað verður um rannsóknir á árangri hópastarfs fyrir börn og 

unglinga. Í sjötta kafla verður svo farið ítarlega í aðferðir rannsóknarinnar, hvernig 

framkvæmd var háttað og siðferðileg álitamál sem upp koma við rannsókn sem þessa. Að 

lokum eru svo helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og greint ítarlega frá 

þeim þemum sem fram komu. Í viðaukum eru þau grunngögn sem lagt var upp með í 

rannsókninni. Það er að segja, beiðni um þátttöku í rannsókn sem send var til úrtaks sem 

fengið var frá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, eyðublað fyrir upplýst samþykki sem 

þátttakendum var kynnt og þeir skrifuðu undir við upphaf viðtals, svo og viðtalsvísi sem 

notast var við í viðtölunum.  

Notast var við hinar ýmsu heimildir við vinnslu þessarar ritgerðar. Auk þess að 

ræða við fyrrum notendur unglingasmiðjanna, fengust ýmsar upplýsingar úr ársskýrslum 

smiðjanna, rætt var við forstöðumann þeirra auk þess sem gagna var aflað úr fjölda 

fræðilegra heimilda.  
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2. Unglingasmiðjurnar í Reykjavík 

2.1. Bakgrunnur  

Hugmyndina að baki starfsemi unglingasmiðjanna má rekja til ársins 1974 þegar 

Félagsmálaráð Reykjavíkurborgar samþykkti tillögu um að setja á laggirnar starfsemi til að 

auka fyrirbyggjandi starf meðal unglinga í borginni. Tillagan var margþætt og fjallaði 

meðal annars um stofnun unglingaathvarfs til að „...mæta þörfum þeirra unglinga sem 

fallnir væru út úr skólakerfinu vegna hegðunar og/eða námserfiðleika eða væru um það 

bil að falla út úr skólakerfinu“ (Félagsþjónustan í Reykjavík, 1977, bls. 1). Þá væri ætlunin 

að sinna þar uppeldislegum og félagslegum þáttum til að unglingarnir gætu staðist þær 

kröfur sem gerðar væru til þeirra af þjóðfélaginu. Til að ná þessu markmiði væri best að 

vinna með unglingunum í hóp og í því umhverfi sem þeir eiga að venjast og aðstoða þá við 

að takast á við vandamál sín þegar þau koma upp. Athvarfinu var ætlað að stuðla að 

auknum félagsþroska þeirra unglinga sem eiga í miklum félags- eða námslegum 

erfiðleikum og mikil áhersla var lögð á að byggja upp trúnaðarsamband við þá til að þeir 

lærðu að fullorðnum væri treystandi. Einnig var unnið að því að aðstoða þá unglinga, sem 

þess þörfnuðust, við að útvega sér vinnu og aðstoða aðra við að komast aftur inn í 

skólakerfið (Félagsþjónustan í Reykjavík, 1977).   

Það var svo 1. október 1977 sem fyrsta unglingaathvarfið í Reykjavík tók til starfa 

(Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1988). Í upphafi var athvarfið starfrækt þrjú kvöld 

vikunnar, á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum en árið 1984 var komið á fót 

svokölluðum útskriftarhópi sem mætti á miðvikudagskvöldum. Vegna þess að aðsóknin í 

athvarfið var mjög mikil og virtist bera góðan árangur, var ákveðið að stofna annað 

athvarf með sams konar sniði og tók það til starfa 1. júní 1987. Athvörfin eru bæði byggð á 

sömu hugmyndafræði og eru hefðbundin starfsemi og meðferðarhugmyndir þær sömu. 

Hins vegar hafa athvörfin sín séreinkenni þar sem um mismunandi unglingahópa, 

starfshópa og ytra umhverfi er að ræða (Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, 1988). 

Ákveðið var að stofna til hugmyndasamkeppni um nýtt nafn fyrir bæði unglingaathvörfin 

og voru nýju nöfnin staðfest í október 2004. Nöfnin sem athvörfunum voru gefin eru 

unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð og áttu þau að lýsa þeirri stígandi framvindu og framför 
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sem unglingarnir sýna með aðstoð smiðjanna (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2005). Það var 

svo um haustið 2005 sem skipulaginu var breytt úr þriggja kvölda starfi og útskriftarhóp, í 

tvo tveggja kvölda hópa í Tröð en slíkt fyrirkomulag hafði þá þegar gefist vel á Stíg 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007). En þar hafði slíkt fyrirkomulag verið í gangi síðan 

haustið 2003 (Ingibjörg Valgeirsdóttir, munnleg heimild 15. október 2009). Haustið 2007 

var svo ákveðið að gera tilraun með kynjaskipta hópa í Tröð, einn hreinan stelpuhóp og 

annan hreinan strákahóp. Þessi ákvörðun var tekin vegna þess að stundum virtust 

strákarnir frekari á athyglina og stelpurnar verða útundan. Tilraunin virðist hafa gefið 

góða raun þar sem báðum kynjum fannst þau njóta sín betur og geta auðveldar verið þau 

sjálf í kynjaskiptum hópi en blönduðum (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). Haustið 2009 

var svo ákveðið að gera samskonar tilraun á Stíg og virðist í fyrstu sem það hafi góð áhrif á 

unglingana (Þórunn Ó. Óskarsdóttir, munnleg heimild 7. október 2009). Engin markviss 

eftirfylgni fer fram í unglingasmiðjunum, eftir að útskriftarhópurinn var lagður niður en 

oft gerist það að fyrrum notendur smiðjanna, hafa samband til að leita ráða og aðstoðar 

þegar þeim þykir þörf á, eða til að láta vita hvernig þeim vegnar í lífinu (Félagsþjónustan í 

Reykjavík, 2003). 

Töluverðar breytingar hafa nýlega verið gerðar á starfsemi unglingasmiðjanna. 

Þessar breytingar voru gerðar í þeim tilgangi að „samhæfa þær bjargir sem 

Reykjavíkurborg býr yfir í þjónustu við þennan aldurshóp þannig að um heildstæð 

þjónustutilboð sé að ræða til grunnskólanema sem þurfa á stuðningi að halda af ýmsum 

orsökum“ (Aðalbjörg D. Guðjónsdóttir, Ellý A. Þorsteinsdóttir og Soffía Pálsdóttir, 2008, 

bls. 2). Þetta sé gert með myndun þverfaglegs teymis þar sem markmiðið sé að styrkja og 

samhæfa þau úrræði borgarinnar vegna þessa hóp barna. Þannig eigi því að styrkja 

samstarf milli Velferðarsviðs og Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og þar með að 

veita fleirum en áður stuðning (Aðalbjörg D. Guðjónsdóttir, Ellý A. Þorsteinsdóttir og 

Soffía Pálsdóttir, 2008). Þessar breytingar fólu meðal annars í sér að stöður 

forstöðumanna smiðjanna voru sameinaðar í eina stöðu sem Þórunn Ó. Óskarsdóttir 

félagsráðgjafi, gegnir nú. Einnig kom til töluverðrar fjárhagsskerðingar auk þess sem 

stöðuhlutföll starfsmanna voru lækkuð nokkuð og þar með þjónusta við tvo unglingahópa 

af þeim fjórum sem fá þjónustuna hverju sinni. Nú fær annar hópurinn á hvorum stað 

þjónustu í 10 klukkustundir í viku en hinn hópurinn aðeins í 7 klukkustundir vikulega, en 
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áður fengu báðir hóparnir jafn langan tíma, 10 klukkustundir. Þrír starfsmenn starfa í 

hverjum hópi fyrir sig og mynda teymi í vinnu með unglingana, en þeir sinna allt að 8 

unglingum í einu (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009; Þórunn Ó. Óskarsdóttir, munnleg 

heimild 7. október 2009). Starfsmenn unglingasmiðjanna koma úr ólíkum áttum með 

mjög mismunandi bakgrunn þó svo að margir hafi að baki menntun á félagsvísinda- eða 

menntavísindasviði (Þjónustumiðstöð Breiðholts 2005, 2007, 2008, 2009). 

 

2.2. Markmið unglingasmiðjanna 

Unglingarnir, sem nýta sér þjónustu unglingasmiðjanna, glíma nær allir við félagslega 

erfiðleika af einhverju tagi. Það markmið, sem unnið er að í unglingasmiðjunum, er að 

bæta líðan unglinganna, draga úr einangrun þeirra, auka félagsþroska, styrkja hópkennd 

og jákvæð samskipti, kenna virðingu og umburðarlyndi, efla sjálfstraust og jákvæða 

sjálfsmynd auk þess að auka hæfni í félagslegum samskiptum (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2008; Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009). Unglingarnir, sem nýta sér 

þjónustu unglingasmiðjanna, eru oft félagslega einangraðir og einmana og hefur það 

gjarnan áhrif á sjálfsmynd og líðan þeirra. Margir hafa orðið fyrir einelti, eru óframfærnir 

eða óvirkir, hafa lítið sjálfstraust og slaka félagsfærni og sýna gjarnan þunglyndis- og/eða 

kvíðaeinkenni auk þess sem sumir búa einnig við erfiðar fjölskylduaðstæður (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2008; Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007). Þetta eru oft fremur 

afskiptir unglingar og fáir sem veita þessum hópi athygli þar sem hann er ekki mjög 

sýnilegur og athyglin virðist fremur beinast að þeim sem glíma við sýnilegri vanda. Þessir 

einangruðu og afskiptu unglingar er sá hópur sem unglingasmiðjurnar beina sjónum 

sínum að og er unglingasmiðjunum ætlað að sinna uppeldis- og meðferðarhlutverki að 

þessu leyti (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007). Sigtryggur Jónsson gerði úttekt á 

unglingaathvörfunum árið 1999 þar sem hann ræddi við ráðgjafa hjá Félagsþjónustunni 

um hvernig þjónustan hafi reynst skjólstæðingum þeirra auk þess sem hann gerði ítarlega 

úttekt á kostnaði og hagkvæmni athvarfanna. Í skýrslu sinni um úttektina kemst hann að 

þeirri niðurstöðu að „forvarnargildið með starfsemi athvarfanna sé með því betra sem 

gerist, sé tekið mið af fjölda notenda, kostnaði og afdrifum unglinganna“ (bls. 11). Einnig 

kemst hann að þeirri niðurstöðu að til að borga rekstur sinn ár hvert, þurfa athvörfin ekki 

að gera annað en að koma í veg fyrir vistun tveggja unglinga á meðferðarheimili í eitt ár 
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(Sigtryggur Jónsson, 1999). Hér er reyndar um að ræða tíu ára gamla skýrslu en reikna má 

með að um sambærilegt hlutfall kostnaðar milli unglingasmiðja og meðferðarheimila sé 

að ræða nú og því sé þjónusta unglingasmiðjanna hagstæður og skilvirkur kostur fyrir 

samfélagið í heild.  

Í rannsókn sem unnin var fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Íþrótta- og 

tómstundaráð Reykjavíkur og Samstarfsnefnd um afbrota- og fíkniefnavarnir árið 2002, 

kom í ljós að 10-15% unglinga í 8.-10. bekk í grunnskólum Reykjavíkur líður sjaldan eða 

aldrei vel í kennslustundum. Aðeins lægra hlutfall unglinganna segir þeim sjaldan eða 

aldrei líða vel í frímínútum en þó eru það um 5% af heildinni. Allnokkur hluti segist oft eða 

nær alltaf finna fyrir kvíða í skólanum eða á bilinu 7-12% nemenda í unglingadeild 

grunnskólanna. Þegar skoðað var hversu hátt hlutfall nemendanna segist eiga fáa eða 

enga vini í skólanum kemur í ljós að það er um 7% auk þess sem á milli 1 og 7% nemenda 

á þessum aldri segja að þeim sé oft eða nær alltaf strítt í skólanum. Þetta er hins vegar 

lægra hlutfall en hjá yngri bekkjunum (Svandís N. Jónsdóttir, Hera H. Björnsdóttir, Bryndís 

B. Ásgeirsdóttir og Inga D. Sigfúsdóttir, 2002). Þó þetta sé í raun ekki hátt hlutfall allra 

nemenda, sem verður fyrir stríðni, finnur fyrir kvíða eða vanlíðan í skólanum, þá eru þetta 

þó það margir einstaklingar, að ekki er hægt að líta fram hjá þessu vandamáli. 

Unglingasmiðjunum er meðal annars ætlað að gegna því hlutverki að styðja við þessa 

einstaklinga og hjálpa þeim að efla sjálfstraust sitt og draga úr einangrun þeirra. 

 

2.3. Hugmyndafræði og vinnuaðferðir 

Áhersla er lögð á styrkjandi og örvandi vinnu bæði með unglingana einslega en einnig í 

hóp auk þess sem mikil áhersla er lögð á góða samvinnu við foreldra og ráðgjafa 

unglingsins. Í starfinu er mikil áhersla lögð á teymisvinnu starfsmanna sem og 

hugmyndafræðilegan bakgrunn. Hugmyndafræðin byggist meðal annars á 

lausnamiðuðum aðferðum, reynslunámi (e. experiential learning), uppbyggingarstefnunni 

(e. restitution) og hugmyndafræði Thomas Gordon (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009). 

Hér á eftir verður farið stuttlega í það hvað þessar aðferðir fela í sér en fyrst verður fjallað 

um samfélagsvinnu (e. community work) sem er sú hugmyndafræði sem 

unglingasmiðjurnar eru mótaðar eftir. Að auki verður svo fjallað stuttlega um hópvinnu 

með unglingum og hvaða atriði þarf að hafa í huga þegar unnið er með hóp unglinga . 
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2.3.1. Samfélagsvinna 

Samfélagsvinna er ferli sem styður fólk í því að efla og bæta samfélag sitt með því að taka 

sjálft virkan þátt í því (Twelvetrees, 2002). Einnig má segja að samfélagsvinna sé aðferð 

þar sem einstaklingar, hópar og samtök vinna að því að hafa áhrif á félagsleg vandamál og 

reyna þannig að efla, framleiða eða breyta félagslegum stofnunum. Þetta er aðallega gert, 

annars vegar með því að skipuleggja og greina þau svæði þar sem vandamál eru til staðar 

og hins vegar með því að greina orsakirnar og finna þannig viðunandi lausn. Í framhaldi af 

því er svo gerð áætlun þar sem ákveðið er hvað á að gera og hvernig best er að 

framkvæma það, þannig að það skili sem bestum árangri (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Meginmarkmið samfélagsvinnu er að þróa hverfisvinnu, koma í veg fyrir félagsleg 

vandamál, undirstrika félagsleg tengsl og ýta undir frumkvæði fólksins í samfélaginu 

(Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet Karlsdóttir, 2009). Samfélagsvinna stuðlar að því að 

auka hæfileika einstaklinga, hópa eða hreyfinga, sem eru í erfiðum aðstæðum og illa 

staddir félagslega, til þess að ná tökum á þessum aðstæðum og vinna úr þeim. Oft eru það 

fagaðilar sem koma að þessu og hvetja og styðja þannig þá sem hlut eiga að máli til þess 

að vinna saman að því að breyta eða bæta samfélagslegar aðstæður sínar. Það eru einmitt 

þeir sem upplifa vandamálið, sem eru taldir hæfastir til þess að leysa það og mjög 

mikilvægt er að fólk hafi trú á að geta sjálft fundið lausn sinna mála (Popple, 1995). Svo 

virðist sem markmið og vinnuaðferðir unglingasmiðjanna í Reykjavík, séu byggð á 

hugmyndafræði samfélagsvinnu, því eins og fram hefur komið byggir samfélagsvinna á því 

að styðja við og auka hæfileika þeirra einstaklinga sem illa eru staddir félagslega. 

 Samfélagsvinna er ein af grunnaðferðum félagsráðgjafar og tengist náið upphafi 

félagsráðgjafar sem starfsgreinar (Steinunn Hrafnsdóttir og Elísabet Karlsdóttir, 2009). Í 

samfélagsvinnu eru til margs konar líkön og eru þessi líkön notuð til að aðgreina nálganir 

sem notaðar eru í samfélagsvinnu. Líkönin hafa orðið til vegna mismunandi áherslna 

þeirra sem starfa eftir þeim, þar sem sum líkönin leggja mesta áherslu á umhyggju meðan 

önnur leggja áherslu á framkvæmd. Þess vegna eru til margs konar ólík líkön sem þó að 

mörgu leyti líkjast hvert öðru og vinna að svipuðum markmiðum. Starfsemi unglinga-

smiðjanna byggir á stofnanavinnu líkaninu (e. community organization) en það snýst um 

það að koma til móts við þarfir einstaklinga og þeir aðstoðaðir við að takast á við 

vandamál sín og markmið. Þetta er sú aðferð sem hvað lengst af hefur verið notuð í 
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félagsráðgjöf (Farley, Smith og Boyle, 2006). Í stofnanavinnu er þátttaka þeirra 

einstaklinga sem glíma við vandann, afar mikilvæg sem og að virkja þau bjargráð sem þeir 

sjálfir búa yfir og þau sem til eru staðar í samfélaginu. Samvinna og samskipti þeirra 

einstaklinga sem takast á við sama eða svipaðan vanda, skiptir miklu máli þar sem 

stuðningur þeirra á milli getur ýtt undir breytingar og þroska þátttakenda (Ronnby, 2009). 

 

2.3.2. Hópvinna með unglingum 

Í hópvinnu er markmiðið að einstaklingar innan hópsins nái að auka félagslega virkni sína, 

þroskist og nái félagslegum markmiðum sínum. Hópastarf er byggt á þeirri hugmynd að 

allt fólk þarfnast félagsskapar og er þetta aðferð til að auka hæfni og losna við fjötra í 

félagslegum samskiptum (Farley, Smith og Boyle, 2006).   

 Í unglingasmiðjunum er afar áríðandi að hafa í huga hvernig unnið er með unglinga 

í hópastarfi. En mikilvægt er að huga að því hvernig hópurinn er myndaður og þau 

breytingarferli sem hópurinn gengur í gegnum saman. Þegar hópurinn fer að kynnast 

betur innbyrðis, breytast jafnframt þær áherslur og leiðir sem hægt er að fara í vinnu með 

hópnum (Gladding, 2008). Tuckman og Jensen þróuðu líkan hópferlis sem felur í sér að 

hópar fari í gegnum fjögur stig; Upphafsstig (e. Forming), Spennustig (e. Storming), 

Aðlögunarstig (e. Norming) og Framkvæmdastig (e. Performing), auk þess sem þeir hafa 

bætt við fimmta stiginu sem kallast Lokastig (e. Adjourning). Hvert þessara stiga hefur sín 

einkenni varðandi hvernig hópmeðlimir bregðast hver við öðrum og takast á við erfiðleika 

sem koma upp. Atriði sem mikilvægt er að hafa í huga, í sambandi við stigin í hópferlinu, 

er að hópur getur alveg eins farið aftur á bak í ferlinu, eins og áfram. Misjafnt getur verið 

á milli hópa hversu lengi hann er á hverju stigi. Fer þetta allt eftir samsetningu hópsins, 

þroskastigi, persónuleika meðlima, vandamálum einstaklinga innan hópsins, hvernig 

leiðbeinendur eru, auk fjölda annarra atriða. Leiðbeinendur þurfa að vera virkir í að stuðla 

að þróun hópsins til að hópurinn þroskist sem heild og nái að vinna úr sínum vandamálum 

á sem árangursríkastan hátt (Barnes, 2002; Gladding, 2008).  

 Í hópvinnu er unnið með þrenns konar mismunandi líkön og hægt væri að færa rök 

fyrir notkun allra þessa líkana í vinnu unglingasmiðjanna. Félagsmarkmiða líkanið (e. social 

goals model) felst í því að auka félagslega hæfni hópsins, stuðningslíkanið (e. the remedial 

model) snýr að því að ná fram jákvæðum breytingum hjá einstaklingnum og auka 
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félagslega virkni hans og þriðja líkanið, gagnkvæma líkanið (e. the reciprocal model), snýr 

að því að þjóna bæði einstaklingnum og samfélaginu, þar sem samskipti einstaklingsins 

við aðra hefur áhrif á samfélagið allt (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Þegar unglingar eru valdir til hópastarfs, þarf að vanda valið, til að hópurinn verði 

sem áhrifaríkastur fyrir einstaklingana sem í honum eru. Unglingarnir þurfa að vera 

nægilega þroskaðir og hafa innri áhugahvöt til að hafa sem mest gagn af starfi hópsins. 

Einnig er mikilvægt að einstaklingarnir innan hópsins geri öðrum hópmeðlimum gott. 

Allnokkrir þættir skipta máli í hópastarfi með unglingum. Þar á meðal eru tjáskipti. 

Unglingar nota orðlaus tjáskipti mikið og skiptir því miklu, í hópvinnu með unglingum, að 

vera fær í að lesa rétt í slík boð. Atriði, sem einnig skiptir miklu máli, er hvernig hópurinn 

er myndaður. Mjög mikilvægt er að tilgangur og bakgrunnur þátttakendanna sé svipaður 

og að þeir séu á sambærilegu þroskastigi. Þetta er sérlega mikilvægt til að hópurinn geti, á 

sem bestan mögulegan hátt, sinnt því hlutverki sem honum er ætlað að sinna og því þarf 

að gæta vel að áhrifamætti hópsins á hvern einstakling fyrir sig (Gladding, 2008). 

 

2.3.3. Lausnamiðaðar aðferðir 

Lausnamiðuð nálgun snýr að því að komast að því hvernig skjólstæðingur upplifir 

vandamálið og með aðstoð fagaðila er unnið að því að reyna að finna lausn á vandanum. 

Afar mikilvægt er að viðkomandi viðurkenni vanda sinn og sé tilbúinn að ræða hann, til að 

þessi aðferð skili árangri. Leitað er að undantekningunni frá vandanum, því hún er talin 

lykillinn að lausninni, til dæmis ef vandinn snýst um kvíða þá er farið í að kanna hvort 

kvíðinn sé einhvern tíma ekki til staðar og hvað þær aðstæður feli í sér. Nálgunin felst í því 

að koma auga á hið jákvæða í lífi einstaklingsins og vinna út frá styrkleikum hans. Þegar 

viðkomandi horfir til framtíðar og sér fyrir sér hvernig hann vill hafa hlutina, þá er 

vandamálið skoðað með opnum huga og í sameiningu reynt að finna út hvernig lausnin 

gæti litið út. Í þessari aðferð er mikilvægt fá fram sýn einstaklingsins á sjálfan sig, því það 

er hans sýn og viðhorf sem skiptir máli til að finna réttu lausnina fyrir hann. Þá eru sett 

fram skýr, raunhæf og eftirsóknarverð markmið sem unnið er að jafnt og þétt (De Jong og 

Berg, 2008). 
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2.3.4. Reynslunám 

John Dewey er af mörgum talinn upphafsmaður reynslunáms eða uppgötvunarnáms sem 

námsaðferðar; hann taldi mikilvægt að bein reynsla væri til staðar í námi og að reynslan 

væri sem raunverulegust fyrir viðkomandi einstaklinga. Hann taldi að fólk lærði best með 

því að upplifa hlutina sjálft (Dewey, 2000). Það er að segja, einstaklingar læra meira af því 

að upplifa hlutina sjálfir heldur en að heyra um þá talað. Lærdómsferlið er í raun fjórskipt, 

fyrsta skrefið felur í sér þá nýju reynslu sem einstaklingurinn verður fyrir og þau viðbrögð 

hans sem velta á reynslu hans af svipuðum aðstæðum. Næsta skref felur í sér að 

einstaklingurinn metur afleiðingarnar af þessari nýju upplifun og lærir af þeim. Í þriðja 

skrefinu yfirfærir hann þennan lærdóm yfir á aðrar aðstæður í lífi sínu og að lokum eru 

þessi viðbrögð yfirfærð á komandi upplifanir. Ferlið endurtekur sig síðan í hvert skipti sem 

einstaklingurinn verður fyrir nýrri reynslu. Þessi skilningur á mikilvægi og gildi reynslunnar 

fyrir einstaklinga og skilningur á hvernig megi beita reynslunni markvisst er undirstaðan í 

þessari námsaðferð (Kolb, 1984; Hopkins og Putnam, 1993; Sigrún Júlíusdóttir, 2002; 

Beard og Wilson, 2006). 

 Í reynslunámi er meðal annars notast við aðferð þar sem einstaklingur verður að 

vera á svokölluðu teygjusvæði til að læra nýja hluti. Myndrænt eru þetta þrír hringir sem 

eru hver utan um annan eins og sjá má á eftirfarandi mynd. Innsti hringurinn er 

þægindasvæðið og þar eru einstaklingar í því umhverfi sem þeir þekkja best og eru 

öruggir, þar eru engar nýjar áskoranir til að takast á við. 

 

Mynd 1. Þægindahringurinn 
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Miðjuhringurinn er teygjusvæðið og þar eru nýjar áskoranir til að takast á við, en þó ekki 

svo miklar, að of erfitt sé að takast á við þær. Á þessu svæði lærir einstaklingurinn nýja 

hluti. Ysti hringurinn kallast hættusvæði, þar er svo mikið um nýjungar að viðkomandi fer í 

baklás og lærir ekki neitt; þar er hættan á því að viðkomandi hörfi til baka á 

þægindasvæðið og eigi í erfiðleikum með að taka næsta skref í átt til aukins þroska 

(Luckner og Nadler, 1997; Haraldur Sigurðsson, munnleg heimild 7. október 2009). Það er 

því markmið þessarar aðferðar, að ná einstaklingnum á teygjusvæðið þar sem hann lærir 

nýja hluti sem verður svo til þess að stækka þægindasvæði hans og þar með fjölga þeim 

stöðum og aðstæðum þar sem honum líður vel og finnur fyrir öryggi. 

 

2.3.5. Uppbyggingarstefnan 

Diane Gossen er höfundur uppbyggingarstefnunnar og snýst sú stefna í megindráttum um 

að kenna börnum og unglingum að beita sig sjálfsaga í samskiptum við aðra. Hugmyndin 

snýst um að einstaklingar hegði sér á ákveðinn hátt til að líkjast þeirri manneskju sem þeir 

vilja vera, hvernig þeir sjá sjálfa sig og hverjum þeir vilja líkjast. Uppalendur hafa oft 

tilhneigingu til að vilja breyta hegðun barna og láta þau fylgja sjónarmiði þeirra en 

uppbyggingarstefnan felst í því að gefa börnunum kost á sjálfsskoðun, að líta í eigin barm 

og meta sjálf hvernig hegðun þeirra hefur áhrif á aðra. Þá er lögð áhersla á að barnið læri 

að bæta fyrir mistök sín á uppbyggilegan hátt og vegna eigin áhugahvatar. Í 

uppbyggingarstefnunni er notast við samtalstækni, spurningar eru notaðar til að hjálpa 

viðkomandi einstaklingum að stjórna sjálfum sér, beita sjálfsaga og sjálfslækningu. 

Áherslan í stefnunni er ekki sú að fá fólk til að hegða sér á ákveðinn hátt vegna þess að 

það sé eftirsóknarvert að gera öðrum til hæfis eða til þess að forðast slæmar afleiðingar 

hegðunarinnar. Þess í stað er áherslan á að verða sú manneskja sem maður vill verða, við 

stjórnumst af eigin vilja og kjósum því þá hegðun sem hæfir þeirri mynd sem við höfum af 

okkur sjálfum (Gossen, 2007). 

 

2.3.6. Hugmyndafræði Thomas Gordon 

Hugmyndafræði Thomas Gordon byggir á því viðhorfi að þvingunarvald skaði sambönd. 

Þess í stað ætti að nota aðrar aðferðir í samskiptum til að takast á við ágreining í þeim 
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tilgangi að byggja upp og viðhalda góðum samskiptum heima, í skóla og í vinnu.  Mikil 

áhersla er lögð á virka hlustun og það hvers konar orðalag er notað í samskiptum því það 

skipti miklu máli í hvernig viðkomandi bregst við og hvernig unnið er með ágreininginn. 

Hlustun er einn mikilvægasti þátturinn til að hjálpa einstaklingum í vanda þar sem 

viðkomandi er mikilvægt að fá viðurkenningu á vanda sínum og hvatningu til að tjá sig. 

Thomas Gordon nefnir fjórar aðferðir sem séu gagnlegar til að hjálpa einstaklingum í 

vanda. Óvirk hlustun eða þögn felur í sér viðurkenningu á vanda viðkomandi, það hvetur 

hann til að tjá sig frekar. Viðurkenningarviðbrögð eru einnig gagnleg til að sýna að verið sé 

að hlusta og hafi áhuga á einstaklingnum og vanda hans. Dæmi um þessi viðbrögð er til 

dæmis að kinka kolli, brosa og segja stutt orð eins og „einmitt“ og „ég skil“. Stundum 

þarfnast einstaklingurinn svokallaðra „ísbrjóta“ til að halda áfram að tala eins og til 

dæmis: „Viltu segja mér meira um þetta?“ „Þetta finnst mér áhugavert“. Þessir ísbrjótar 

fela ekki í sér neinn dóm varðandi það sem einstaklingurinn hefur þegar sagt, heldur er 

fremur um að ræða hvatningu til að halda frásögninni áfram. Fjórða atriðið er virk 

hlustun, hún felur í sér boð um að hlustandinn skilji það sem einstaklingurinn hefur verið 

að segja, þá er tilfinningum eða viðhorfi einstaklingsins endurspeglað með öðrum orðum 

en hann notaði sjálfur til þess að hjálpa honum að skilja vandamál sitt og finna lausnir á 

því sjálfur. Með þessum aðferðum er leitast við að koma á gagnkvæmri virðingu í 

samskiptum fullorðinna og barna og að því, að gera samskipti þeirra á milli sem 

auðveldust og ánægjulegust (Gordon, 1999, 2001).  

 

2.3.7. Aðrar aðferðir 

Til viðbótar við þessar fjórar aðferðir, sem markvisst er unnið með í unglingasmiðjunum, 

mætti einnig nefna að hugræn atferlismeðferð er stundum notuð, auk þess sem telja 

mætti að gáskafullar nálganir (e. playful approaches) eigi gjarnan við í starfsemi 

unglingasmiðjanna. Hugræn atferlismeðferð snýst um að breyta hugsanaferli 

einstaklingsins til að draga úr vanlíðan og truflandi hegðun. Þessi aðferð er notuð til að 

auka sjálfsvitund, bæta sjálfsstjórn og efla sjálfsskilning með því að auka færni í úrvinnslu 

hugsana. Aðferðin byggist á því að bæði hegðun og tilfinningar séu afleiðingar hugsana 

okkar og með inngripum í hugsanaferlið sé hægt að stuðla að breytingum í hugsun og þar 

með bæði hegðun og líðan (Stallard, 2006).  
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Gáskafullar nálganir snúa að því að líta á vandamálið sjálft sem vandamálið en ekki 

manneskjuna sem glímir við það. Unnið er að því að aðgreina vandamálið frá 

einstaklingnum og hvetja börnin til að takast á við erfiðleikana á skemmtilegan hátt. Til 

þess að þetta sé hægt, er mikilvægt að gæta að því hvernig talað er um vandamálið, því 

mikilvægt er að barnið líti ekki á sjálft sig sem vandamálið heldur að það sé atriði sem 

hægt er að vinna með og lagfæra. Alvarlegar umræður gætu orðið til þess að loka fyrir 

samskiptaleiðir barna og því er frekar farin sú leið að nýta sér ímyndunarafl barnanna til 

að finna lausn á vandanum (Freeman, Epston og Lobovits, 1997). 

 

2.4. Inntökuferlið og ástæður tilvísana 

Það eru starfsmenn, í flestum tilfellum félagsráðgjafar, þjónustumiðstöðva 

Reykjavíkurborgar sem sækja um þátttöku í unglingasmiðjunum fyrir unglingana. Þegar 

umsóknir berast, fara þær fyrir inntökuteymi Velferðarsviðs áður en þær svo berast 

unglingasmiðjunum. Það er á ábyrgð hvers unglings fyrir sig hvort hann vilji nýta sér boð 

um þátttöku í unglingasmiðjunum en samþykki foreldra þarf einnig að liggja fyrir 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009).  

Þegar teknar voru saman tilvísunarástæður þátttakenda í unglingasmiðjunni Tröð, 

á árunum 2001-2008 komu þær niðurstöður í ljós sem sjá má á mynd 2 hér fyrir aftan. 

Vegna skorts á skráningu voru tilvísunarástæður þátttakenda á Stíg því miður ekki 

fáanlegar fyrir þetta árabil, en gera má ráð fyrir að um sambærilegar tölur sé að ræða, þar 

sem þjónustuhópur smiðjanna er sá sami. Afar mikilvægt er að gengið sé frá skráningu 

með fullnægjandi hætti svo unnt sé að gera sér grein fyrir tilvísunarástæðum og meta 

skilvirkni þjónustunnar á viðunandi hátt. Eins og sjá má á mynd 2, er algengasta 

tilvísunarástæðan félagsleg einangrun, en í um 90% tilfella var þess getið í tilvísun að 

unglingurinn væri félagslega einangraður. Í sumum þeirra tilfella er saga um einelti, en 

ekki er vitað hvort um er að ræða orsök fyrir, eða afleiðingu af félagslegri einangrun. 

Sálrænar greiningar hafa verið að aukast á undanförnum árum og geta þær verið af 

ýmsum toga, svo sem þroskafrávik, Asperger heilkenni, ofvirkni með athyglisbresti, 

mótþróa-þrjóskuröskun og fleira. Depurð, þunglyndi, kvíði, vanlíðan og vanvirkni er 

flokkað saman undir tilfinningalega erfiðleika og allt getur það verið orsök eða afleiðing af 
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félagslegri einangrun viðkomandi unglings (Félagsþjónustan, 2003; Þjónustumiðstöð 

Breiðholts 2005, 2007, 2008, 2009). 

 

Mynd 2. Tilvísunarástæður 

Eins og sjá má á myndinni, þá eru tilvísunarástæður af ýmsum toga og er í flestum 

tilfellum um fleiri en eina ástæðu að ræða varðandi hvern ungling. Allar ástæðurnar 

samtvinnast félagslegum erfiðleikum á einhvern hátt. Félagsleg einangrun, greiningar og 

hegðunar- og samskiptaerfiðleikar eru algengustu tilgreindar ástæður fyrir tilvísun 

unglings. Þessar ástæður fara gjarnan saman við þunglyndis- og kvíðaeinkenni (sem er 

flokkað undir tilfinningalega erfiðleika á mynd 2). Við nánari kynni af unglingunum koma 

svo stundum önnur eða fleiri vandamál í ljós en tilgreind eru í upphafi. Til að mynda má 

nefna að einelti og lágt sjálfsmat er ekki alltaf tilgreint í tilvísun en í samskiptum við 

unglingana kemur slíkt fram í mörgum tilfellum. Félagsleg einangrun getur einnig verið 

ákveðið form af einelti eða afleiðing þess. Á myndinni er slök félagsfærni talin með 

hegðunar- og samskiptaerfiðleikum, en hún er algeng orsök tilvísunar og getur bæði leitt 

til samskiptaerfiðleika, félagslegrar einangrunar sem og eineltis eða annars vanda 

(Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007). Því er mikilvægt að hafa í huga að orsakir og 

afleiðingar ýmissa vandamála eru ekki alltaf skýrar og að fleiri ástæður en tilgreindar 

tilvísunarástæður geta legið að baki erfiðleika unglinganna. 
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2.5.  Tölfræði um þátttakendur 

Teknar voru saman tölur um dvalarlengd, kyn, aldur og fjölskylduaðstæður notenda 

unglingasmiðjunnar Traðar frá árunum 2005-2008 og má sjá niðurstöður þess hér fyrir 

neðan og á næstu blaðsíðum. Hér er miðað við fjölda allra nýrra þátttakenda, en eins og 

áður hefur komið fram eru margir einstaklingar sem eru lengur en í eitt ár, en hér er 

einungis fjallað um þá einstaklinga sem komu nýir inn í starfið. Ákveðið var að miða 

einungis við þetta árabil þar sem árið 2005 varð sú breyting á starfseminni að í stað eins 

hóps sem hittist þrisvar í viku og annars hóps sem hittist aðeins einu sinni í viku, voru tveir 

hópar sem hittust hvor um sig tvö kvöld í viku (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2005, 2007). 

Því var talið réttast að miða einungis við þá unglinga sem höfðu tekið þátt í starfseminni í 

núverandi mynd, tvö kvöld í viku, til að samræmi væri í samanburði. 

Mjög misjafnt er hversu lengi unglingur nýtir sér þjónustu þessa en það getur verið 

frá nokkrum mánuðum og upp í tvö ár, í undantekningartilfellum fá unglingarnir að vera 

lengur en einnig kemur fyrir að þeir hætti á fyrstu mánuðunum. (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts, 2009). Sjaldgæft er að einstaklingar hætti á miðju tímabili, ef þeir á annað 

borð hafa kosið að nýta sér úrræðið. Ástæður þess að þeir kjósa að hætta geta verið að 

þeir finni sig ekki í starfinu af ýmsum ástæðum; það skarast við aðrar tómstundir sem þeir 

velja frekar, eða að þeir hafi aðeins þurft stuttan tíma til að ná sér á strik félagslega og 

átta sig á möguleikum sínum (Þórunn Ó. Óskarsdóttir munnleg heimild, 24. september 

2009). 

 

Mynd 3. Þátttökulengd 
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Á mynd 3 má sjá að mjög misjafnt er hversu lengi unglingarnir taka þátt í starfi 

unglingasmiðjunnar. Áberandi er hversu hátt hlutfall stúlkna nýta sér þjónustuna í 7-12 

mánuði, eða um 48% þeirra, en sú þátttökulengd er sjaldgæfust meðal stráka. Á þessum 

árum var algengast að strákarnir nýttu sér úrræðið í 19-24 mánuði auk þess sem nokkuð 

algengt var að strákarnir tækju þátt í starfinu lengur en 2 ár, eða allt að 30 mánuði en 20% 

útskrifaðra stráka nýttu sér úrræðið svo lengi. Hins vegar er mjög sjaldgæft meðal stelpna 

að þær dvelji lengur en 24 mánuði en aðeins um 4% útskrifaðra stúlkna á þessu tímabili 

höfðu verið lengur en 2 ár (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007, 2008, 2009).  

Eins og sjá má á mynd 4 hér fyrir neðan, nýttu mun fleiri strákar en stelpur sér 

þjónustu Traðar á árunum 2005-2008, eða rúm 60% allra nýrra þátttakenda, en svo virðist 

sem á þessum árum hafi fleiri umsóknir borist vegna stráka en stelpna. Oftast er reynt að 

hafa kynjaskiptinguna sem jafnasta í báðum hópum, en það tekst ekki alltaf vegna þess að 

yfirleitt berast færri umsóknir vegna stúlkna. Reyndar er mjög misjafnt milli ára hvernig 

kynjaskiptingin í hópunum er (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007, 2008, 2009). 

 

Mynd 4. Kyn þátttakenda 

 

Þegar aldur unglinganna, við komu í unglingasmiðjuna, er skoðaður á mynd 5, kemur í ljós 

að langflestir eru 13 ára, að byrja í 8. bekk, eða tæpur helmingur allra nýrra þátttakenda. 

Eins og áður kom fram eru margir unglinganna í unglingasmiðjunni lengur en í einn vetur 

og því er meðalaldur allra þátttakenda hærri en hér virðist vera, þar sem hér er einungis 

miðað við aldur við fyrstu komu í unglingasmiðjuna. Á þessu árabili eru flestir nýir 

þátttakendur úr unglingadeild grunnskólanna, þó svo að markhópur starfseminnar nái 

upp að 18 ára aldri (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2007, 2008, 2009). 
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Mynd 5. Aldur þátttakenda við komu 

Í fáum tilfellum kemur það fyrir að 16 ára eða eldri unglingar, nýta sér þjónustuúrræðið en 

í flestum þeirra tilfella er þá um að ræða unglinga sem hófu þátttöku meðan þeir voru enn 

í grunnskóla og fengu svo tækifæri til að halda áfram eftir grunnskólaútskrift. Þessir 

einstaklingar fá þjónustuna oftast vegna seinþroska og mikillar félagslegrar einangrunar 

og eru hugsanlega ári á eftir í skóla. Það er þó sjaldgæft að unglingar eldri en 16 ára séu 

teknir inn í þetta hópastarf þar sem sjaldnast er talið að þeir eigi mikla samleið með þeim 

sem yngstir eru, þrátt fyrir seinþroskann. Áður var viðmiðið að unglingarnir skyldu vera á 

aldrinum 13-16 ára en því var breytt þegar sjálfræðisaldurinn var hækkaður í 18 ár 

(Þórunn Ó. Óskarsdóttir munnleg heimild, 5. október 2009).  

 

Mynd 6. Fjölskylduaðstæður 

Fjölskylduaðstæður unglinganna eru af ýmsum toga, eins og sjá má á mynd 6, þó er 

algengast að þeir séu aldir upp hjá einstæðri móður, en um 46% unglinganna hafa þann 
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fjölskyldubakgrunn. Þetta er nokkuð hærra hlutfall en tíðkast í samfélaginu í heild, en 

samkvæmt Hagstofu Íslands voru börn einstæðra mæðra um 26-28% af heildarfjölda 

barna í Reykjavík á árunum 2005-2008. (Hagstofa Íslands, e.d). Næst fjölmennasti 

hópurinn eru þeir sem alast upp hjá báðum kynforeldrum eða um 35% unglinganna. Það 

má því sjá að unglingarnir koma úr misjöfnum bakgrunni þó svo að rúm 80% séu ýmist 

aldir upp hjá einstæðri móður eða báðum kynforeldrum (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2007, 2008, 2009). 
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3. Unglingsárin 

3.1.  Lagalegt sjónarhorn 

Í íslenskum lögum er kveðið á um að einstaklingar verði lögráða við 18 ára aldur 

(Lögræðislög nr. 71/1997). Hér er því átt við börn á aldrinum 13-18 ára þegar fjallað er um 

unglinga. 

Samkvæmt 35. grein laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga er 

sveitarfélögum skylt að hafa skipulagt forvarnarstarf í unglingamálum, í þeim tilgangi að 

beina athafnaþörf unglinga á æskilegar brautir. Í 36. grein sömu laga er fjallað um að 

rekstur unglingaathvarfa falli undir þjónustu félagsmálanefnda og að slík athvörf skuli reka 

þar sem þörf þykir á. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um að í ráðstöfunum félagsmála-

stofnana, sem og annarra sem að málum barna og unglinga koma, skuli ætíð hafa í 

forgangi, það sem barni er fyrir bestu. Koma skuli barni og fjölskyldu þess til aðstoðar eftir 

fremsta megni til að styðja við eðlilegan líkamlegan, andlegan, sálrænan, siðferðilegan og 

félagslegan þroska barns. Mikilvægt er að virk félagsleg þjónusta sé til staðar til að veita 

barni og fjölskyldu þess nauðsynlegan stuðning, koma á forvörnum sem og að veita þeim 

viðeigandi meðferð (Barnaheill, e.d.). 

Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa segir að markmið félagsráðgjafar sé að „vinna 

að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti“ 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Segja má að þetta markmið sé mjög svo sambærilegt 

við markmið unglingasmiðjanna því þar er einmitt unnið að þessu markmiði til aðstoðar 

þátttakendum smiðjanna. 

 

3.2. Helstu einkenni unglingsáranna 

Unglingsárin eru viðkvæmur tími í lífi hvers einstaklings. Á þessum árum eiga sér stað 

margskonar breytingar á líkamlegum, andlegum, sálrænum, siðferðislegum og 

félagslegum þroska (Berk, 2007; Santrock, 2008). Þetta tímabil felur gjarnan í sér aukna 

tilfinningasemi, þörf fyrir sjálfstæði og ýmsa tilraunastarfsemi auk þess sem unglingar 

finna gjarnan fyrir meiri streitu og álagi en áður (Gladding, 2008). 
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 Á árum áður var staða unglinga ekki afmörkuð í samfélaginu þar sem við fermingu 

var unglingurinn talinn vera orðinn fullorðinn einstaklingur. Nú er það svo að unglingsárin 

eru tímabil þar sem einstaklingurinn undirbýr sig fyrir þátttöku í samfélaginu, en þó er 

ekki skýrt hvert hlutverk unglingsins á að vera. Þessi breyting á stöðu unglingsins, að vera í 

biðstöðu þar sem óljóst er til hvers er af honum ætlast, hlýtur því að hafa áhrif á 

sjálfsmynd og sálarlíf unglingsins. Á fyrri hluta unglingsáranna er algengt að 

einstaklingurinn skilgreini sjálfan sig út frá þeim félagslegu eiginleikum sem hann hefur og 

því veltur sjálfsmynd hans að mestu á því hvernig félagsleg staða hans er meðal jafningja 

sinna. Að auki finna margir unglingar fyrir neikvæðum breytingum á viðmóti fullorðinna í 

sinn garð og getur það einnig haft slæm áhrif á sjálfsmynd viðkomandi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). 

Samkvæmt Erik Erikson er löngun fólks til að vera í félagslegum samskiptum það 

atriði sem helst hefur áhrif á það hvernig við hegðum okkur (Santrock, 2008). Erikson var 

fyrstur til að koma með þá kenningu að sjálfsmyndarsköpun unglingsins ráði úrslitum í því 

að verða hamingjusamur einstaklingur. Sköpun sjálfsmyndar felur í sér að skilgreina 

sjálfan sig, eigin viðhorf og gildi og þá leið sem viðkomandi kýs að stefna í lífi sínu. Flestir 

unglingar hafa miklar áhyggjur af því hvaða skoðanir annað fólk, einkum jafnaldrar þeirra, 

kann að hafa um þá og veltur hegðun þeirra gjarnan á því hvers konar viðbrögð sú hegðun 

muni skapa. Sýn unglingsins á sig sjálfan verður flóknari en áður og veltur að miklu leyti á 

því hvernig augum aðrir líta hann, hvort þeim líki vel við hann og hvort hann er 

samþykktur inn í jafningjahópinn (Berk, 2007; Santrock, 2008). Fyrir marga unglinga er 

það hvernig jafningjar taka þeim, mikilvægasti þátturinn í lífi þeirra (Santrock, 2008). 

Jafningjasamskipti skipta sífellt meira máli og unglingurinn fer að aðgreina sig frekar frá 

fjölskyldu sinni í þeim tilgangi að auka sjálfsstæði sitt og skapa sér sitt eigið rými í 

samfélaginu (Berk, 2007). 

Jafningjar eru einstaklingar sem eru á svipuðum aldri eða á svipuðu þroskastigi en 

vinir eru jafningjar sem hafa gaman af félagsskap hvors annars, veita hvor öðrum stuðning 

og nánd. Samskipti við vini eru því mun nánari en samskipti við jafningjahóp. Mjög 

misjafnt er hversu marga nána vini unglingar eiga, sumir eiga marga nána vini meðan aðrir 

eiga fáa eða jafnvel enga (Santrock, 2008). Vinátta á unglingsárunum er mjög 

þýðingarmikil og má skipta hlutverki hennar í sex þætti; 1) Félagsskapur, þar sem 
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einstaklingarnir eyða tíma saman og taka þátt í ýmsum athöfnum. 2) Örvun, þar sem 

vinátta veitir unglingum áhugaverðar upplýsingar, skemmtun og spennu. 3) Stuðningur, 

þar sem vinátta veitir bjargráð og aðstoð. 4) Sjálfsálit, þar sem vinátta veitir hvatningu, 

stuðning og viðbrögð sem hjálpa viðkomandi að viðhalda eigin tilfinningu um sig sjálfan 

sem hæfan, aðlaðandi og einstakling sem skiptir máli. 5) Félagslegur samanburður, þar 

sem vinátta veitir upplýsingar um hvar viðkomandi stendur í samanburði við aðra og hvort 

að það sé í lagi með hann. 6) Nánd, þar sem vinátta veitir hlýtt, traust og náið samband 

við annan einstakling, samband sem krefst þess að báðir einstaklingar opni sig (Santrock, 

2008). 

  

3.3.  Erfiðleikar sem geta fylgt unglingsárunum 

Eins og fram hefur komið skiptir viðhorf jafningja miklu máli um það hvernig unglingur 

hegðar sér og hvernig sjálfsmyndin mótast. Það að vera skilinn útundan frá 

jafningjahópnum getur haft mikil neikvæð áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar, sem hefur svo 

áhrif á líðan og hegðan viðkomandi (Berk, 2007; Santrock, 2008). Hópþrýstingur er einnig 

mjög algengur á þessum aldri og hafa jafnaldrar mikil áhrif á daglega hegðun unglingsins, 

einkum klæðaburð, áhugamál og val á vinum (Berk, 2007).  

Þar sem það að vera vel liðinn af jafningjum skiptir unglinga miklu máli, getur verið 

afar erfitt fyrir sálarlíf unglings að finna fyrir félagslegri höfnun. Félagslegri stöðu barna og 

unglinga er gjarnan skipt í fimm flokka: „Vinsæl“ eru þau börn sem flestum líkar vel við og 

afar sjaldgæft er að þau séu illa liðin meðal jafningja. Börn „í meðallagi“ eru þau sem fá 

bæði jákvæða og neikvæða athygli jafningja. „Vanrækt“ börn eru þau sem enginn virðist 

hafa skoðun á. Börn sem „er hafnað“ eru þau sem oftast eru illa liðin meðal jafningja. Í 

síðasta flokknum eru svo „umdeild“ börn, en það eru þau sem jafn mörgum líkar vel við 

og illa (Santrock, 2008). Miðað við þessa flokka má reikna með að þeir unglingar sem nýta 

sér þjónustu unglingasmiðjanna, falla ýmist í flokk þeirra sem er hafnað eða þeirra sem 

eru vanrækt af jafningjum. 

Góð jafningjasamskipti eru nauðsynleg fyrir eðlilegan félagsþroska á 

unglingsárunum og er félagsleg einangrun beintengd við ýmsa erfiðleika og vandamál, svo 

sem afbrotahegðun, vímuefnanotkun og þunglyndi (Santrock, 2008). Því er afar mikilvægt 

að styðja vel við þá einstaklinga, sem ekki hafa fengið náð fyrir augum jafnaldra, til að 
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gera þeim kleift að þróa með sér jákvæðari mynd af sjálfum sér en þeim hefur hingað til 

verið mögulegt, til að sporna við því að þeir leiðist ekki á slæma braut í lífinu. 

 

3.4.  Gildi hópvinnu fyrir unglinga  

Hópvinna af ýmsu tagi getur verið gagnleg fyrir unglinga til að umskiptin frá barnæsku til 

fullorðinsára geti gengið sem best. Hóparnir eru dýrmætir þar sem þeir gera meðlimunum 

kleift að finnast þeir eiga sinn stað, finna fyrir og veita hverjum öðrum stuðning, deila 

sameiginlegum vandamálum, greiða fyrir nýjum lærdómi, létta á innri og ytri þrýstingi og 

með því að veita von og vera fyrirmynd til breytinga (Gladding, 2008).  

 Unglingar geta fengið mikið út úr því að taka þátt í hópvinnu. Flestir unglingar verja 

stórum hluta tíma síns í hópum af einhverju tagi og því er þetta kunnuglegt umhverfi, að 

vera í unglingahópi. Unglingar geta lært ýmsa færni í hópum með beinum samskiptum, 

gagnkvæmum stuðningi, umræðum, hlutverkaleikjum og með því að taka sér aðra til 

fyrirmyndar. Í gegnum hópvinnu geta þeir einnig lært leiðir til að takast á við ýmsa 

erfiðleika sem upp koma í lífinu. Mikilvægur þáttur af því að vinna í hópi, er sú tilfinning 

að finnast maður tilheyra hópnum, en það er sérlega mikilvægt fyrir unglinga, eins og áður 

hefur komið fram. Þá er einnig þýðingarmikið að í hópnum geti einstaklingur eignast vini 

og þar með rofið félagslega einangrun, fengið stuðning og fundið fyrir því að hafa vald yfir 

eigin vandamálum, að geta tekist á við þau og breytt aðstæðum sínum (Gladding, 2008; 

Ward, 1998). Í mörgum tilfellum er hægt að nota áhrifamátt hópsins til að hafa 

uppbyggileg áhrif á þau atriði sem viðkomandi unglingur þarf eða telur sig þurfa að breyta 

hjá sjálfum sér. Í hópvinnu kemur að auki oft fram, sá möguleiki, fyrir hópmeðlimi, að 

aðstoða hver annan. Það að veita öðrum hjálp getur haft mjög jákvæð áhrif á 

uppbyggingu sjálfsmyndar og sjálfstrausts (Gladding, 2008). 
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4. Félagsleg einangrun og einelti 

4.1.  Skilgreining félagslegrar einangrunar 

Einmanaleiki og félagsleg einangrun hafa verið viðurkennd sem vandamál bæði hjá 

fullorðnum og hjá börnum og unglingum. Viðvarandi félagsleg einangrun getur haft 

neikvæð áhrif á félagslegan þroska og haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Það er því 

mikilvægt fyrir félags- og heilbrigðisstarfsmenn að þekkja einkenni félagslegrar 

einangrunar til að geta gripið inn í og aðstoðað börn við að takast á við þetta vandamál. 

Einmanaleiki og félagsleg einangrun eru tilfinningar sem viðkomandi finnur fyrir og getur 

líkami hans brugðist við ástandinu með líkamlegum eða sálrænum veikindum. Börn sem 

eru félagslega einangruð eru líklegri en önnur börn til að kvarta undan líkamlegum 

verkjum, sýna hegðunarerfiðleika eða vera með óhóflegar fjarvistir (Krause-Parello, 2008). 

Mjög mikilvægt er að gera greinarmun á félagslegri einangrun sem verður til vegna 

útskúfunar úr jafningjahópi og svo þeirrar einangrunar sem einstaklingurinn kýs sér 

sjálfur, þar sem allir hafa vissa þörf fyrir einveru. Hér er átt við neikvæða mynd 

félagslegrar einangrunar, þegar einstaklingur er skilinn útundan af jafningjahópi sínum 

(Corsano, Majorano og Champretavy, 2006). 

 Félagsleg einangrun á unglingsárunum getur verið mjög erfið tilfinningaleg reynsla. 

Unglingar, sem ekki eiga í nánum vináttusamböndum, eru að jafnaði með lægra sjálfsálit 

og fleiri sálræna aðlögunarerfiðleika (Hall-Lande, Eisenberg, Christenson og Neumark-

Sztainer, 2007). Tvenns konar þættir geta ýtt undir einmanaleika; aðstæðubundnir þættir 

og persónuleikaþættir. Aðstæðubundnir þættir eru til dæmis skilnaður foreldra, alvarleg 

veikindi einstaklingsins, ástvinamissir og flutningar í nýtt hverfi eða skóla. Persónuleika-

þættir, sem ýtt geta undir félagslega einangrun einstaklingsins, eru feimni, lágt sjálfsmat 

og hlédrægni (Krause-Parello, 2008). Félagsleg einangrun getur bæði verið orsök og 

afleiðing eineltis og oft getur verið óljóst hvorum þættinum vandamálið hefur spunnist út 

frá. 
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4.2. Skilgreining eineltis 

Olweus (2006) skilgreinir einelti þannig: „Einstaklingur er lagður í einelti ef hún eða hann 

verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið 

tímabil“ (bls. 28). Með neikvæðum verknaði er átt við ef einhver veldur öðrum vísvitandi 

tjóni eða óþægindum. Auk þess sem um er að ræða aflsmun, þegar sá sem fyrir þessu 

verður á erfitt með að verja sig. Þrennt þarf að vera til staðar samkvæmt ofangreindri 

skilgreiningu til að athæfið kallist einelti, en það er árásárhneigt eða illa meint athæfi, um 

endurtekningu er að ræða sem stendur yfir í ákveðinn tíma og ójafnvægi valda og/eða afls 

í samskiptum (Olweus, 2006). Andlegt einelti felst meðal annars í því að skilja viðkomandi 

útundan, að tala illa um hann, ógna eða gera gys að honum, hafa í frammi niðrandi 

og/eða særandi athugasemdir um hann eða skemma eða eyðileggja fyrir viðkomandi. 

Líkamlegt einelti felst í líkamlegum meiðingum eða að halda viðkomandi föstum eða loka 

inni gegn vilja hans (Umboðsmaður barna, 1998). 

 

4.3. Afleiðingar  

Það að eiga vini og að vera samþykktur í jafningjahóp hefur mikil áhrif á það hvernig 

einstaklingi líður í umhverfi sínu. Félagsskapur jafningja hefur meðal annars áhrif á þætti 

eins og sjálfsöryggi, einmanaleika, kvíða og þunglyndi. Ef einstaklingur er mjög félagslega 

einangraður getur það því leitt til ýmiskonar erfiðleika og mikillar vanlíðunar (Erdley, 

Nangle, Newman og Carpenter, 2001). Flest höfum við fundið fyrir einmanaleika að 

einhverju marki en fyrir suma er einmanaleiki varanlegt ástand. Í slíkum tilfellum er ekki 

aðeins um slæmar félagslegar aðstæður að ræða heldur getur það haft skaðleg áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu (Santrock, 2008). Rannsókn sem gerð var á félagslegri 

einangrun og verndandi þáttum á unglingsárum, leiddi í ljós að einstaklingar sem áttu í 

nánum vináttusamböndum, voru líklegri en aðrir til að hafa meiri metnað, betri 

félagshæfni og meira sjálfsöryggi, stóðu sig betur í skóla og glímdu sjaldnar við 

hegðunarvandamál en þeir sem ekki áttu nána vini. Þeir unglingar sem upplifðu sig 

félagslega einangraða voru í auknum áhættuhóp fyrir sjálfsvígstilraunum, þunglyndi og 

höfðu lægra sjálfsálit en þeir sem ekki töldu sig vera félagslega einangraða. Vissulega voru 

nokkrir verndandi þættir sem lækkuðu líkur á neikvæðum afleiðingum félagslegrar 

einangrunar og má þar helst nefna stuðning fjölskyldu og góðan árangur í skóla, en 
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samskipti við jafningja og náin vinasambönd skipta einnig töluvert miklu máli í 

tilfinningalegri vellíðan unglinga (Hall-Lande o.fl., 2007). 

Einelti getur haft varanleg áhrif á persónuleika og sjálfsmynd þolandans þar sem 

algengt er að hann kenni sjálfum sér um það sem hefur komið fyrir og sjálfsmyndin 

mótast að miklu leyti út frá því hvernig aðrir skynja viðkomandi. Þegar börn komast á 

unglingsárin verður jafningjahópurinn mikilvægari hluti af tilveru þeirra og því getur 

unglingur sem upplifir mikla höfnun og útskúfun úr jafningjahópnum orðið fyrir miklum 

sálrænum skaða (Umboðsmaður barna, 1998). Afleiðingar eineltis geta verið af ýmsum 

toga, en í mörgum tilfellum hefur það neikvæð áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust 

þolandans auk þess sem hann einangrast gjarnan félagslega. Segja má að hægt sé að 

skipta þolendum eineltis í tvo hópa, annars vegar þá sem eru aðgerðarlausir og 

undirgefnir og hins vegar þá sem sýna ögrandi hegðun. Þeir sem eru aðgerðarlausir og 

undirgefnir þolendur eru oft hlédrægir, viðkvæmir og með neikvæða sjálfsmynd, eiga fáa 

vini og eru mjög varkárir og óöruggir í samskiptum við aðra. Þeir þolendur sem sýna 

ögrandi hegðun geta verið skapbráðir og eiga það til að vera órólegir og eirðarlausir. 

Framkoma þeirra fer gjarnan í taugarnar á fullorðnu fólki og þeir reyna stundum að leggja 

önnur börn í einelti. Helsti munurinn á þessum tveimur þolendahópum liggur því í hvernig 

viðkomandi bregst við eineltinu (Olweus, 2006). 

 

4.4. Möguleg úrræði 

Þar sem oft getur verið erfitt að greina á milli hvort félagsleg einangrun sé afleiðing af 

einelti eða orsök þess, getur verið snúið að finna leiðir til úrlausna vandans. Oft vill svo 

verða að með viðvarandi einelti verður einstaklingurinn sífellt einangraðri sem orsakar 

mikla vanlíðan og lélegt sjálfsmat. Þetta ástand skapar því vítahring þar sem slíkir 

einstaklingar eru líklegri til að verða fyrir einelti en þeir sem sjálfsöruggari eru (Baumeister 

og DeWall, 2005; Olweus, 2006; Bierman, 2004). Vegna þeirra alvarlegu afleiðinga sem 

hlotist geta af félagslegri einangrun barna og unglinga, er afar þýðingarmikið að grípa 

fljótt og vel inn í til að koma í veg fyrir varanleg áhrif á barnið.  

 Bierman (2004) segir frá aðferð þar sem hlédrægum börnum er kennt betur á 

félagsleg samskipti. Það sé gert með því að þjálfa þau í að gefa sig á tal við önnur börn og 

hvetja þau til að eiga frumkvæði að samtali og leik. Það að veita börnunum tækifæri og 
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hvatningu í félagslegum samskiptum, varð til þess að draga úr feimni þeirra og hlédrægni. 

Þó svo að tíðni félagslegra samskipta hjá börnunum hafi aukist, reyndust gæði 

samskiptanna ekki hafa aukist að ráði. Bierman segir einnig frá því að börn læri af þeim 

fyrirmyndum sem þau hafa og það að sjá fólk, sem á í jákvæðum félagslegum samskiptum 

sín á milli, getur haft jákvæð áhrif á hegðun barnanna sjálfra. Einnig kemur fram að 

félagsfærniþjálfun af ýmsu tagi, hafi mjög góð áhrif á börn og unglinga til að auka 

sjálfstraust þeirra og færni í félagslegum samskiptum. Inngrip til stuðnings og aðstoðar 

börnum með slaka félagsfærni, hafi mikið að segja við að draga úr félagslegri einangrun 

þeirra og auka vellíðan (Bierman, 2004). 

 Eins og áður hefur komið fram getur hópastarf gagnast unglingum mjög mikið, 

sérstaklega þeim unglingum sem glíma við félagslega einangrun. Það að tilheyra hópi og 

vera meðtekinn í jafningjahóp getur skipt afar miklu máli fyrir einstaklinginn. Í hópvinnu 

er einnig hægt að vinna að ýmsum markmiðum sem unglingarnir vilja ná fram og þar geta 

þeir aukið félagslega færni sína með umræðum, beinum samskiptum, hlutverkjaleikjum, 

gagnkvæmum stuðningi og með jákvæðum fyrirmyndum (Gladding, 2008; Ward, 1998). 

Vegna þeirra alvarlegu afleiðinga sem félagsleg einangrun getur haft á unglinga, skipta 

snemmtæk inngrip miklu máli til að hægt sé að veita þessum einstaklingum þá aðstoð 

sem þarf til að stuðla að vellíðan þeirra og auka félagslega hæfni þeirra. 
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5. Erlend úrræði fyrir félagslega einangraða unglinga 

Höfundur gerði mjög ítarlega leit að heimildum fyrir úrræðum erlendis ætluðum þessum 

hóp en fann ekkert. Aðstoð bókasafns-og upplýsingafræðings við leitina skilaði heldur 

engum árangri og því dregur höfundur þá ályktun að sérstök úrræði fyrir félagslega 

einangraða unglinga séu af afar skornum skammti. Þó nokkuð er um að ævintýrameðferð 

sé notuð sem aðstoð við þennan hóp en lítið er um annars konar úrræði. Hér verður 

fjallað um hvað ævintýrameðferð snýst, auk þess sem rannsóknarniðurstöður verða 

fléttaðar stuttlega í frásögnina. Svo verður fjallað stuttlega um sambærilegt úrræði 

unglingasmiðjanna í Noregi og að lokum verður svo fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á hópastarfi með unglingum og þær niðurstöður sem þær sýna fram á. 

 

5.1. Ævintýrameðferð 

Ævintýrameðferð (e. adventure therapy, adventure education)  er tiltölulega útbreitt 

úrræði fyrir ungmenni í vanda og er það notað víða um heim (Kaly og Heesacker, 2003). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á úrræðum byggðum á ævintýrameðferð og hafa 

niðurstöður þeirra almennt sýnt fram á góðan árangur fyrir unglinga sem taka þátt í þeirri 

starfsemi. Ævintýrameðferð einblínir á líkamlega og andlega krefjandi verkefni sem ýta 

undir samskiptafærni og persónulegan þroska (Cross, 2002; Sigrún Júlíusdóttir, 2002; Hill, 

2007). Margir álíta unglinga fremur erfiðan skjólstæðingahóp þar sem erfitt sé að fá þá til 

að taka þátt í meðferðarvinnu af heilum hug. Oft eiga unglingar erfitt með að opna sig og 

tjá sig með orðum í hefðbundnum meðferðaraðstæðum og því er ævintýrameðferð talin 

álitlegur kostur í slíkum tilvikum. Því sé gott að meðferðarvinna með unglingum eigi sér 

stað utan hefðbundinnar skrifstofu því þeir séu líklegri til að opna sig utan þess formlega 

umhverfis (Hill, 2007). Ævintýrameðferð er byggð upp á þann hátt að hún getur hjálpað 

flestum þeim sem eiga við erfið vandamál að stríða, sem hamla að einhverju leyti daglegu 

lífi þeirra eða hafa skemmandi áhrif á það. Einstaklingsmeðferðir duga ekki alltaf til og er 

ævintýrameðferð oft góð leið til að viðkomandi horfist í augu við vandamál sitt í samvinnu 

við aðra í svipaðri stöðu (Kaly og Heesacker, 2003; Cross, 2002; Hattie, March, Neill og 

Richards, 1997).  
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 Cross (2002) gerði rannsókn á úrræði sem unglingar, sem orðið höfðu fyrir 

útskúfun úr jafningjahópi, tóku þátt í. Þetta úrræði var fimm daga fjallaklifurferðalag þar 

sem hópur unglinga fór, ásamt leiðbeinendum, á fjöll. Tvisvar á dag voru hópumræður þar 

sem meðlimir hópsins ræddu um tilfinningar sínar, hugsanir og athuganir. Einnig var lögð 

áhersla á að hver einstaklingur fengi tíma fyrir eigin hugsanir og vangaveltur. Markmið 

rannsóknarinnar var að athuga hvort ferðalagið hefði áhrif á hvernig einstaklingarnir mátu 

stöðu sína í jafningjahópi, sem og hvort þeir teldu sig hafa stjórn á eigin lífi. Rannsóknin 

leiddi í ljós að unglingarnir sem höfðu fundið fyrir mikilli útskúfun úr jafningjahópi fyrir 

úrræðið, upplifðu sig nú sem hluta af hóp, auk þess sem þeir upplifðu sig hafa meiri stjórn 

á eigin lífi en samanburðarhópur, sem ekki tók þátt í úrræðinu (Cross, 2002). Rannsókn 

Sigrúnar Júlíusdóttur (2002) á reynslu unglinga af starfi Hálendishópsins, sem einnig 

byggir á hugmyndafræði ævintýrameðferðar, leiddi einnig í ljós svipaða niðurstöðu. Þar 

kom í ljós að ferðalagið hafði mjög sterk áhrif á sjálfsmynd þeirra, viðhorf til lífsins 

breyttist og þeir lærðu nýjar leiðir til að takast á við þau vandamál sem þeir glímdu við 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Hattie o.fl. (1997) gerðu mjög viðamikla rannsókn á áhrifum 

ævintýrameðferðar á þátttakendur en þeir gerðu 96 rannsóknir á yfir 12 þúsund 

þátttakendum. Í ljós kom að á bilinu 28-46% þátttakenda sýndu jákvæða breytingu á 

leiðtogahæfileikum, námshæfileikum, persónuleika og sjálfsmati (Hattie o.fl., 1997). 

Garst, Scheider og Baker (2001) gerðu einnig rannsókn á áhrifum ævintýrameðferðar á 

unglinga, sem bjuggu við bágbornar félagslegar aðstæður. Rannsóknin leiddi í ljós að 

ferðalagið hafði mjög jákvæð áhrif á unglingana, sér í lagi þar sem unglingarnir losnuðu 

undan álagi heimilisins, skólaumhverfinu og neikvæðum áhrifum jafningjahópsins. 

Meðferðin virtist einnig hafa jákvæð áhrif á félagsþroska og leiddi af sér jákvæðari hegðun 

þátttakendanna, því þeir þurftu að takast á við erfiðar líkamlegar, tilfinningalegar og 

sálrænar áskoranir (Garst, Scheider og Baker, 2001). Segja mætti að þau ferðalög, sem 

unglingasmiðjurnar leggja í einu sinni til tvisvar á ári, byggi á sömu hugmyndafræði og 

ævintýrameðferð, en þar er áhersla lögð á mikla útivist og að takast á við líkamlegar og 

sálrænar áskoranir. 
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5.2. Sambærilegt úrræði í Noregi 

Samkvæmt Þórunni Ó. Óskarsdóttur (munnleg heimild, 5. október 2009), forstöðumanni 

smiðjanna, kom norskur félagsráðgjafi frá Þrándheimi í námsferð til Íslands árið 1991, til 

að kynna sér unglingastarf hér á landi. Þegar hann svo varð hluti af ráðgjafateymi við 

velferðarþjónustu Þrándheims, vann hann að því í mörg ár að þar yrði opnað úrræði sem 

væri sambærilegt við unglingasmiðjurnar á Íslandi. Hann kom svo, ásamt tveimur öðrum 

ráðgjöfum, tvívegis í heimsókn í unglingasmiðjurnar til að átta sig betur á starfseminni. 

Einnig kom stór hópur í kynningarheimsókn og þá fóru hjólin og snúast og vorið 2007 varð 

LINK til.  

 Í skipulagsáætlun þessa nýja barnaverndarúrræðisins í Þrándheimi kemur fram að 

mikilvægt sé að koma á fót úrræði fyrir börn og unglinga sem annars væru ekki önnur 

úrræði fyrir en sólarhringsvistun á stofnun. Þessu úrræði er því ætlað að sinna 

forvarnarhlutverki til að koma í veg fyrir langa stofnanavist þessara einstaklinga. Þar er 

lögð áhersla á að möguleiki sé fyrir hendi að taka við yngri börnum í úrræði sem þetta en 

markhópurinn skuli til að byrja með vera 12-16 ára. Segja má að helsti munurinn á norska 

úrræðinu og því íslenska sé sú eftirfylgni sem veitt er í Þrándheimi, því í 

skipulagsáætluninni er lögð mikil áhersla á mikilvægi eftirfylgni til að styðja við unglingana 

eftir útskrift (Arnesen, Ollestad og Tveit, 2006). En að flestu leyti virðist uppbygging og 

skipulag þessara úrræða vera mjög svo sambærileg, enda það norska byggt eftir íslenskri 

fyrirmynd. 

 

5.3.  Rannsóknir á hópastarfi með unglingum 

Þó svo að hópastarf með félagslega einangruðum börnum og unglingum virðist lítið hafa 

verið rannsakað hefur hópastarf almennt með þessum aldurshópi þó nokkuð verið 

skoðað. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi hópastarfs fyrir börn og unglinga 

sem glíma við kvíðaraskanir, slaka samskiptafærni, slakan félagsþroska og/eða 

tilfinningalega erfiðleika (Monga, Young og Owens, 2009; Tyminski og Moore, 2008; 

Nickerson og Coleman, 2006; Godfrey, Pring og Gascoigne, 2005). Gagnsemi hópa fyrir 

unglinga er mikil þar sem á þessu aldursskeiði skiptir viðhorf jafningja og það að tilheyra 

hópi töluvert miklu máli. Það að finna fyrir jákvæðum tengslum við jafningja sína uppfyllir 

þá miklu félagslegu þörf sem unglingar hafa og er það sérlega mikilvægt að stuðla að 
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slíkum tengslum fyrir þá einstaklinga sem eiga erfitt uppdráttar í sínu daglega umhverfi. 

Unglingar sem eru í áhættuhóp hvað varðar afbrot og ýmis konar misferli eru taldir leggja 

mikið á sig til að öðlast viðurkenningu jafningjahópsins og getur hópúrræði þar sem ýtt er 

undir aðstoð við jafningja, komið þessum áhættuhópi að miklu gagni (Quigley, 2004). 

 Samskiptafærni barna skiptir töluverðu máli í eðlilegum félags- og tilfinningaþroska 

auk þess sem slök samskiptafærni getur orsakað félagslega einangrun og vinaleysi 

(Godfrey o.fl., 2005). Godfrey o.fl. (2005) gerðu rannsókn á samskiptafærni barna sem fór 

fram með þeim hætti að börnin komu saman í hópmeðferð í samskiptafærni einu sinni í 

viku í átta vikur. Fjórum til sex mánuðum eftir að meðferðinni lauk var árangur af starfinu 

metinn og sýndu þau börn, sem höfðu tekið þátt í hópmeðferðinni, bættan árangur í 

samskiptafærni, miðað við samanburðarhóp, sem ekki fékk sambærilega þjálfun. 

Niðurstöður rannsakenda voru þær að hópmeðferðarúrræði sé gagnlegt og skilvirkt til að 

auka samskiptafærni barna þar sem hópurinn sem slíkur getur haft jákvæð áhrif á 

einstaklinginn (Godfrey o.fl., 2005). 

 Monga o.fl. (2009) gerðu rannsókn á árangri hópastarfs á kvíða hjá börnum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að hópmeðferð fyrir börn og unglinga dró úr kvíða þeirra og er 

niðurstaða höfunda að slík meðferðarvinna sé gagnleg fyrir börn allt niður í fimm ára 

aldur. Rannsókn á árangri hópastarfs fyrir börn og unglinga, sem glíma við tilfinningalega 

og hegðunartengda erfiðleika, sýndi einnig fram á jákvæðar breytingar á hegðunarmynstri 

þátttakenda. Góð tengsl innan hópsins mynduðust og greindu foreldrar frá umtalsverðum 

framförum í hegðun barna sinna (Nickerson og Coleman, 2006). 

 Hópmeðferð er mikilvægur þáttur í að efla félagsþroska barna og auka félagsfærni 

þeirra, sér í lagi þeirra barna sem greind hafa verið með þroskaskerðingu á borð við 

einhverfu eða Asperger heilkenni. Samkvæmt rannsókn Tyminski og Moore frá árinu 

2008, leiddi hópmeðferð fyrir börn og unglinga með þannig vanda, í ljós umtalsverðar 

jákvæðar breytingar á félagsþroska og bætta félagsfærni, bæði heima og í skólanum 

(Tyminski og Moore, 2008). 

 Eins og sjá má af ofangreindri umfjöllun, getur hópastarf fyrir börn og unglinga, 

sem glíma við erfiðleika af ýmsu tagi, verið mjög árangursríkt við að stuðla að bættri líðan 

þeirra, hegðan og jákvæðari jafningjasamskiptum. Áður hefur verið rætt um mikilvægi 

þess fyrir unglinga að eiga í jákvæðum jafningjasamskiptum og skiptir góð samskiptafærni 
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þar töluverðu máli. Hópmeðferð eða hópastarf af ýmsu tagi getur orðið til þess að auka 

þessa samskiptafærni og efla félagsþroska til að unglingunum vegni sem best í 

samskiptum sínum við annað fólk. 
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6. Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknin beinist að því að athuga hvernig upplifun og reynsla fyrrum þátttakenda er af 

unglingasmiðjunum í Reykjavík. Hvernig þeir upplifðu vanda sinn áður en þátttaka hófst, 

hvernig úrræðið kom inn í líf þeirra, hvernig þjónustu þeir fengu og hvort þeir upplifðu 

einhverjar breytingar á sjálfum sér á þessu tímabili eða hvort að úrræðið hafi skilað þeim 

tilætluðum árangri. Í köflunum hér á eftir verður greint frá því hvaða aðferðafræði var 

notuð í rannsókninni, hvernig staðið var að framkvæmd rannsóknarinnar auk þess sem 

sagt er frá þeim siðferðilegu álitamálum sem upp geta komið í rannsóknum sem þessari. 

  

6.1. Matsrannsóknir og eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Matsrannsóknir (e. program evaluation) eru notaðar til að meta verðleika og gildi 

einhvers ákveðins verkefnis. Sem dæmi eru verkefni sem snerta félagsvirkni, meðferð, 

forvarnir eða annars konar íhlutanir sem bæta aðstæður fólks. Matsrannsóknir eru 

mikilvægar, til að komast að því hvort verkefnið þjóni sínum tilgangi til hagsbóta fyrir 

notendur þjónustunnar og hvernig mögulega væri hægt að betrumbæta þjónustuna á 

einhvern hátt (Yegidis og Weinbach, 2009).  Markmið þessarar rannsóknar er einmitt 

þetta. Að athuga hvort unglingasmiðjurnar þjóni þeim tilgangi sem þeim er ætlað og 

einnig hvort hægt sé með einhverju móti að bæta þjónustuna. Við gerð matsrannsókna er 

hægt að notast við bæði eigindlega og megindlega aðferðarfræði en í þessari rannsókn 

var ákveðið að notast eingöngu við eigindlega aðferð og verður fjallað nánar um ástæður 

þess hér á eftir.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að fá greinargóða lýsingu á 

viðhorfum, skoðunum og þekkingu ákveðinna einstaklinga á ákveðnu málefni. Með 

opnum viðtalsspurningum er þá reynt að komast að því hvernig upplifun og reynsla 

viðmælandans hefur verið (Yegidis og Weinbach, 2009).   

Styrkleikar eigindlegrar rannsóknaraðferðarfræði eru þeir að aðferðin gefur 

rannsakanda tækifæri til að spyrja nánar út í einstök atriði. Þannig næst meiri dýpt í svörin 

og rannsakandi fær meiri upplýsingar og betri innsýn en ella. Einnig næst fram skilningur á 

samskiptum án orða þar sem ýmsar upplýsingar geta leynst í tóntegund og öðru slíku sem 
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ekki fengist með annars konar aðferðafræði. Annar styrkleiki er sá að líklegra er að 

viðmælendur, sem á annað borð hafa samþykkt þátttöku, ljúki við viðtalið. Í annars konar 

rannsóknum getur verið að upplýsingar séu ónægar til að vera nothæfar fyrir 

rannsóknina. Helsti veikleiki eigindlegrar aðferðarfræði er hættan á að rannsakandi hafi 

áhrif á það hvernig viðmælandi svarar auk þess sem hætta er á því að rannsakandi 

mistúlki það sem viðmælandi hefur sagt (Yegidis og Weinbach, 2009). Þegar meta á 

starfsemi þar sem aðeins nokkrir skjólstæðingar eru teknir inn á ári hverju, er ekki líklegt 

að niðurstöður megindlegrar rannsóknar verði tölfræðilega marktækar og er því betra í 

slíkum tilfellum að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem talað er við fólkið 

sem nýtt hefur sér þessa þjónustu, til að athuga hver þeirra upplifun er á því sem þar fór 

fram. Sú aðferð er notuð þegar rannsakandinn hefur áhuga á að skilja ákveðið efni út frá 

sjónarhóli einstaklingsins. Þá er reynt að öðlast dýpri sýn á upplifun fólks með því að 

heyra frásagnir þess frá fyrstu hendi en ekki með tölfræðilegum upplýsingum eins og 

megindlegar rannsóknir gera. (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þegar styrkleikar og veikleikar 

ýmissa rannsóknaraðferða voru skoðaðir, þótti eigindleg rannsókn henta best fyrir þessa 

tilteknu rannsókn. Þessi aðferð var því valin vegna þess að með henni næst dýpri sýn á 

upplifun einstaklinganna sem ekki myndi nást með öðrum aðferðum og talið var að þessi 

aðferð væri æskileg einnig vegna þess að um er að ræða fámennan hóp notenda og að 

marktækari niðurstöður fengjust með þessu móti.  

Þegar gögnum var safnað fyrir rannsókn þessa, var stuðst við opin viðtöl þar sem 

ekki var notaður eiginlegur spurningalisti heldur var stuðst við nokkra viðtalspunkta sem 

þróuðust með hverju viðtali fyrir sig. Opin viðtöl eru ekki stöðluð og ekki er fyrirfram 

ákveðið að hverju skal spyrja þó margir kjósi að hafa minnislista meðferðis. Með opnum 

viðtölum er leitast við að gefa viðmælandanum tækifæri til að tjá sig um efnið með sínum 

eigin orðum og koma sínum vangaveltum á framfæri. Þá er leitast við að fá innsýn í 

reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhorni og hvaða merkingu þeir leggja í líf sitt, 

hegðan og tilfinningar. Því er mikilvægt að nota ekki leiðandi spurningar sem gætu orðið 

til þess að viðmælandi svaraði á ákveðinn hátt. Útkoma þessara rannsókna er ekki 

tölulegur samanburður heldur hugtök eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt með 

reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Esterberg, 2002; Helga Jónsdóttir, 

2003). Í rannsókn sem þessari er lagt af stað með nokkra viðtalspunkta sem stuðst er við 
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en rannsakandi verður að vera opinn fyrir breytingu á röð spurninga og umræðuefni til að 

geta fylgt svörum og frásögnum viðmælenda eftir þegar þess þarf. Mjög mikilvægt er að 

rannsakandi nái réttri merkingu viðmælandans og því gæti þurft að fylgja frásögnum eftir 

með beiðni um nánari útskýringu. Það eru ekki aðeins orðin sjálf sem skipta máli, heldur 

skiptir tóntegund, svipbrigði og handahreyfingar miklu máli til að ná fram réttri merkingu 

á því sem viðmælandi talar um  (Kvale, 1996). Hlutverk rannsakanda er að gæta að því að 

sýna hlutleysi, mjög mikilvægt er að viðmælandi fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar og 

viðhorf án þess að finna fyrir því að ákveðið viðhorf sé æskilegra en annað því það getur 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsakandi verður því að gæta vel að orðavali 

spurninga, hegðun sinni, svipbrigðum og þess háttar til að svör viðmælenda séu réttmæt 

(Yegidis og Weinbach, 2009).   

 

6.2. Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur að rannsókn hófst í byrjun sumars 2009 og var fyrsta viðtalið tekið um 

miðjan júlí og það síðasta seinni hlutann í ágúst. Rannsóknin er tilkynningarskyld til 

Persónuverndar og var gengið frá þeirri tilkynningu í byrjun sumars 2009. Haft var 

samband við aðalskrifstofu Velferðarsviðs Reykjavíkur og þar var séð um að gera úrtak 

fyrir rannsókn. Lagt var af stað með það að markmiði að taka 12 eigindleg viðtöl en þegar 

leið á rannsóknina var ákveðið að 8 viðtöl væru nóg, bæði vegna þess að mjög svipaðar 

upplýsingar fengust úr flestum viðtalanna sem og vegna erfiðleika við að nálgast viljuga 

þátttakendur. 

Byrjað var á því að hafa samband við mögulega þátttakendur bréfleiðis og þeim 

tjáður tilgangur rannsóknarinnar og að á næstu dögum yrði haft samband við þá símleiðis. 

Í símtalinu var óskað eftir þátttöku viðkomandi og ákveðinn staður og tími fyrir viðtal, ef 

það samþykki fékkst. Í upphafi viðtala var þátttakendum gert ljóst að nöfn þeirra og aðrar 

persónuupplýsingar myndu hvergi koma fram, hvorki í skjölum sem innihalda afritun 

viðtala, né í rannsóknarniðurstöðum. Nöfnum þeirra yrði breytt þegar unnið væri með 

tilvitnanir frá þeim. Því ætti ekki að vera hægt að rekja nein svör til viðkomandi 

einstaklinga. Rannsakandi gætti fyllsta trúnaðar og var öllum rannsóknargögnum eytt að 

skráningu lokinni. Rannsakandi lagði sig einnig fram við að skapa þægilegt andrúmsloft til 

að stuðla að því að viðmælanda liði sem best meðan á viðtali stóð. 
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6.2.1. Úrtak 

Ákveðið var að í úrtakinu skyldu vera einstaklingar á aldursbilinu 18-25 ára sem höfðu 

verið þátttakendur í unglingasmiðju á unglingsárum sínum. Einnig var ákveðið að hafa 

jafnt kynjahlutfall sem og jafna skiptingu milli unglingasmiðjanna Traðar og Stígs til að fá 

sýn beggja kynja og hvort einhver munur væri þar á. Þegar vinna hófst við að taka úrtak úr 

þessu þýði, kom í ljós að árið 2002 var tekið upp nýtt skráningarkerfi hjá Velferðarsviði og 

því var skráningu þátttakenda fyrir þann tíma ábótavant. Því var ákveðið að taka úrtak úr 

þeim hópi þátttakenda sem höfðu útskrifast eftir árið 2002 og höfðu náð 18 ára aldri. Það 

breytti því einu að efri aldursmörkin lækkuðu aðeins og voru þeir elstu í úrtakinu 22 ára.  

 Bréf með beiðni um þátttöku var sent á 19 einstaklinga úrtak og voru fimm þeirra 

sem neituðu þátttöku í rannsókninni. Fjóra einstaklinga náðist ekki í, þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir. Tíu einstaklingar samþykktu þátttöku en tveir þeirra annað hvort mættu ekki í 

viðtal eða náðist ekki í síðar.  Niðurstaðan var því sú að átta viðtöl voru tekin við fjóra 

karlmenn og fjórar konur. Tvær þessara kvenna voru á Stíg og tvær á Tröð og sama 

skipting var hjá karlmönnunum. Tilviljun ein réð því að skiptingin varð eins jöfn og 

reyndist. Mjög misjafnt var hversu lengi einstaklingarnir höfðu nýtt sér þjónustu 

unglingasmiðjanna, en það var allt frá hálfu ári til þriggja ára, á árabilinu 2001 til 2007. 

Viðtalstíminn var einnig mislangur og spannaði hann frá 15 mínútum og alveg upp í 70 

mínútur. Ákveðið var að leyfa viðmælendunum að velja sjálfir staðsetningu fyrir viðtalið 

því mikilvægt er að þeim líði sem best meðan á viðtalinu stendur. Langflestir, eða sjö 

viðmælendur, völdu að vera á eigin heimili en einn kaus að viðtalið færi fram í húsnæði 

Traðar, að Keilufelli. 

 

6.2.2. Úrtaksskekkja 

Af þeim 19 einstaklingum sem haft var samband við vegna rannsóknarinnar, voru átta 

sem tóku þátt í henni. Eins og fram hefur komið voru fjórir einstaklingar sem ekki náðist til 

og því óljóst um hver afstaða þeirra hefði verið til þátttöku í rannsókninni, en reikna má 

með að hún skekki ekki úrtakið. Varðandi þá sem frábáðu sér þátttöku, vaknar sú spurning 

hvort þeir hafi á einhvern hátt verið ólíkir þeim sem voru tilbúnir til þátttöku. Vissulega er 

ekkert hægt að fullyrða um það, þar sem ástæður neitunar voru ekki nefndar, en 

mikilvægt er þó að velta þeim möguleika upp að það hafi ef til vill verið einstaklingar sem 
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hefðu frá neikvæðari upplifun að segja eða sem ekki mætu árangur sinn af þátttökunni á 

jákvæðan hátt. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að þessir einstaklingar séu lokaðri en 

viðmælendurnir eða af öðrum ástæðum síður tilbúnir að ræða tilfinningar sínar og líðan á 

unglingsárum sínum. Höfundur veltir því einnig fyrir sér hvort það hafi haft áhrif á 

hugsanlega þátttakendur að í kynningarbréfi rannsóknar kom fram að hann er 

starfsmaður annarrar unglingasmiðjunnar. Mögulega hafa þeir sem neikvæðari eru í garð 

unglingasmiðjanna síður verið tilbúnir til að ræða við starfsmann þaðan en við aðila sem 

ekki hefur þessi tengsl við starfsemina.  

 Þetta sem hér að framan greinir gæti hafa skekkt úrtakið og þar með haft einhver 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og er rétt að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar. 

 

6.2.3. Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp og afrituð nákvæmlega. Í viðtölunum var notast við viðtalsvísi með 

opnum spurningum. Samtals voru viðtölin um 315 mínútur sem reyndust um 121 blaðsíða 

í skráningu. Þegar öflun gagna var lokið var hafist handa við að greina viðtölin og var 

notuð grunduð kenning við þá vinnu. Grunduð kenning felst í því að ekki er farið af stað 

með fyrirfram mótaðar kenningar eða tilgátur heldur koma þær fremur í ljós þegar farið 

er yfir gögnin að viðtölum loknum (Esterberg, 2002). Í rannsóknum sem byggjast á 

grundaðri kenningu er leitast við að komast að því hvaða merkingu fólk leggur í ákveðið 

tímabil í lífi sínu. Þá er ekki lagt upp með tilgátu heldur verða viðtölin til þess að móta 

tilgáturnar þegar líður á rannsóknina auk þess sem þær geta þróast og breyst með hverju 

viðtali fyrir sig. Í upphafi rannsóknar gæti rannsakandi lagt af stað með ákveðnar 

grunnspurningar, sem svo kemur í ljós að eru ónothæfar og fleiri spurningar mótast í 

framhaldinu. Til að vinna í rannsókn með grundaðri kenningu þurfa nokkrir eiginleikar að 

vera til staðar hjá rannsakanda, til að mynda góð viðtalstækni og hæfileiki til að mynda 

tengsl (Yegidis og Weinbach, 2009). Í rannsókn þessari mótuðust spurningarnar með 

hverju viðtali fyrir sig, röð þeirra breyttist og nýjar spurningar bættust við. Ekki var lagt af 

stað með ákveðna kenningu eða tilgátu, en við vinnsluna voru þó nokkrar tilgátur sem 

skutu upp kollinum, sem síðan breyttust og þróuðust eftir því sem leið á rannsóknina. Í 

viðtölunum kom ekki upp sú staða að breyta þyrfti um stefnu  eða umræðuefni vegna 

geðhrifa eða vanlíðunar viðmælenda. 
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 Viðtölin voru lesin nokkrum sinnum yfir til að leita að mynstri í gögnunum. Nokkur 

meginþemu voru dregin út, sem voru mikilvægir þættir í reynslu þátttakenda og vógu 

þungt í rannsókninni. Notast var við liti til að aðgreina þemun í viðtölunum til að 

úrvinnslan yrði sem skýrust og gerð á eins skipulegan og markvissan hátt og mögulegt 

væri. Þannig voru mismunandi litir notaðir til aðgreiningar á umfjöllunarefni, svo var þeim 

raðað saman og tekið fram hvað hver viðmælandi hafði um málefnið að segja, að lokum 

var lesið vandlega yfir hvert umfjöllunarefni og þema fyrir sig og niðurstöður dregnar 

saman. Uppbygging niðurstöðukaflans var síðan ákvörðuð út frá þessum þemum og farið 

kerfisbundið yfir öll gögn sem safnað hafði verið til að bera saman mynstur. Þar sem 

nafnleynd er mikilvægur þáttur í rannsóknum var ákveðið að gefa viðmælendunum 

dulnefni sem notast verður við í niðurstöðukaflanum. Viðmælendurnir eru nefndir: 

Andrea 22 ára, Brynjar 21 árs, Dagmar 18 ára, Edda 19 ára, Friðrik 20 ára, Gísli 19 ára, 

Hákon 20 ára og Inga 21 árs. Þær rannsóknarspurningar sem leitað var svara við eru: 

„Hver var þörf þátttakenda fyrir þjónustu? Hvernig var upplifun þátttakenda af 

þjónustunni? Hvernig upplifðu þátttakendur árangur af úrræðinu? Hvernig væri hægt að 

bæta þjónustuna?“. 

 

6.3. Siðferðileg álitamál  

Ýmis siðferðileg álitamál geta komið upp við vinnslu rannsóknar sem þessarar og mætti til 

að mynda nefna að viðmælendur eru beðnir um að ræða fremur persónuleg málefni sem 

gæti orðið til þess að ýfa upp erfiðar minningar frá unglingsárum þeirra. Unglingarnir fá 

þjónustu unglingasmiðjanna þegar sýnt hefur verið fram á þörf þeirra fyrir að sækja slíka 

þjónustu. Oft eru þetta einstaklingar sem hafa verið utanveltu í skólanum og 

félagahópnum og eiga á einhvern hátt erfitt með að fóta sig í jafningahópnum. Það að 

ræða slík málefni í rannsókn, getur því orðið til þess að ýfa upp óþægilegar tilfinningar og 

erfiða reynslu. Erfið reynsla og slæmar tilfinningar geta einnig verið feimnismál fyrir fólk 

og því gæti verið erfitt fyrir viðkomandi að svara heiðarlega. Sumir einstaklingarnir gætu 

svo hafa gengið í gegnum mjög erfið tímabil eftir útskrift, sem þeir hafa ekki fengið 

tækifæri til að vinna úr og því gæti reynst snúið að taka á því ef upp kemur.  

 Margt ber að hafa í huga þegar unnið er að rannsóknarvinnu, sérstaklega þegar 

rannsóknin snýr að raunverulegum einstaklingum og upplifunum þeirra. Mikilvægt er að 
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virða þeirra einkalíf eins og frekast er unnt og gæta að því að verða ekki til þess að 

viðkomandi líði illa yfir því sem fram fer. Einnig er þýðingarmikið, í allri rannsóknarvinnu, 

að virða sjálfræði einstaklingana; það er gert með því að upplýsa þá um hvað rannsóknin 

snýst, því rangt er að fá fólk til að taka þátt í rannsókn á fölskum forsendum. Að auki er 

mikilvægt að viðkomandi gefi upplýst og óþvingað samþykki, þ.e. þar sem kemur fram að 

viðkomandi samþykkir þátttöku í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja og að honum sé 

gert ljóst að honum sé frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er eða að svara ekki 

einstökum spurningum (Kvale, 1996).  

 Þar sem ákveðið var að ræða við sjálfráða einstaklinga þarf einungis samþykki 

viðkomandi einstaklinga, en ekki foreldra eða forráðamanna þeirra eins og ef um ólögráða 

einstaklinga væri að ræða. Einnig þarf þátttakendum að vera ljóst að þeim sé frjálst að 

hafna þátttöku eða því að svara einstökum spurningum eftir að rannsókn hefst. Þetta eru 

atriði sem rannsakandi fór yfir og gætti vandlega að rétt væri að staðið.  

 Höfundur rannsóknar hefur starfað í unglingasmiðjunni Tröð í rúm tvö ár, sem 

hluti af teymi og var það stór þáttur í ákvörðun hans varðandi það að fjalla um þetta 

viðfangsefni, sér í lagi vegna þess að málefni úrræðisins hafa hingað til lítið verið 

rannsökuð. Þegar tengsl höfundar við viðfangsefni rannsóknarinnar eru svo sterk, getur 

það orðið til þess að skekkja myndist í niðurstöðum þar sem erfitt getur verið fyrir 

rannsakanda að viðhalda hlutleysi sínu varðandi nálgun og túlkun á niðurstöðum. 

Rannsakandi var undir það búinn að geta mögulega kannast við einstaka viðmælenda, 

bæði vegna þess að Ísland er lítið land og líkurnar á að þekkja viðmælendur eru því meiri 

en annars staðar í heiminum, en einnig vegna starfs rannsakanda í annarri 

unglingasmiðjunni og gæti því þekkt viðmælendur þaðan. Slíkar aðstæður komu reyndar 

ekki upp í þessari rannsókn og því þurfti ekki að bregðast við því. Rannsakandi lagði mikla 

áherslu á að gæta að hlutleysi sínu og láta ekki  persónulegar skoðanir sínar varðandi 

málefnið hafa áhrif á viðmælendur og túlkun á niðurstöðum. Rannsakandi telur að það 

hafi gengið vel og að hans viðhorf hafi ekki haft slík áhrif. 
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7. Niðurstöður viðtala 

Helstu þemu sem dregin voru fram í úrvinnslu viðtalanna voru: Þörf fyrir aðstoð, Mat á 

þjónustu, Starfið og rammi þess og Breyting við aðstoð og áhrif á líf. Hér á eftir verður 

síðan fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Notast er við hornklofa í þeim 

tilfellum er viðmælendur nefndu staðsetningu þess úrræðis sem þeir nýttu sér, Keilufell 

eða Amtmannstíg. Þetta er gert bæði til að samræmi sé í textanum og til að viðhalda 

betur nafnleynd viðmælenda með því að gefa ekki upp í hvorri smiðjunni þeir voru. 

 

7.1. Þörf fyrir aðstoð 

Þeir viðmælendur sem rætt var við höfðu flestir svipaða sögu að segja varðandi hvers 

vegna talin var þörf á að þeir fengju þjónustu unglingasmiðjanna. Sjö af þeim átta sem 

rætt var við nefndu að félagsleg einangrun, vanlíðan og einelti hefðu verið helstu ástæður 

þess að ákveðið var að sækja þetta þjónustuúrræði. Sá eini sem nefndi aðra ástæðu talaði 

um að hann hefði glímt við sjálfsmyndarerfiðleika á þessum tíma og að heimilisaðstæður 

væru fremur erfiðar. Hann segist hafa átt nokkra vini og því hafi það ekki verið ástæða 

fyrir umsókn í smiðjuna, fremur sú að hann hafi verið athyglissjúkur og átt í erfiðleikum 

með að hlusta á aðra og tala um önnur málefni en sjálfan sig. Þess má einnig geta að hann 

var sá viðmælandi sem aðeins nýtti sér þjónustuna í um hálft ár. Allir aðrir voru að 

lágmarki heilan vetur og sumir í allt að þrjú ár. Andrea hafði þetta að segja um ástæðu 

þess að hún fór í unglingasmiðjuna:  

Það var ofboðslega erfitt heima og... ég fór þarna bara í framhaldi 

af einelti og svona leiðindum í skóla held ég. Þetta var ofboðslega 

erfitt, búið að vera að leggja mig í einelti. Ég svona eiginlega 

treysti engu fólki. Mér fannst ótrúlega erfitt að treysta fólki á 

þessum tíma. Ég átti raunverulega enga vini áður en ég byrjaði í 

[unglingasmiðjunni.] Ég var mjög lokuð sko, það náttúrulega var 

ofboðslega erfitt heima. 

Dagmar glímdi við mikla andlega vanlíðan á unglingsárum sínum og þegar rætt var um 

hvernig líðan hennar hefði verið áður en hún byrjaði í unglingasmiðjunni sagði hún:  
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Ég var með rosa mikla vanlíðan og ég var rosalega þunglynd. Og 

ég var lögð í einelti. Ég átti mjög erfitt með að mynda tengsl við 

fólk. Ég vildi fremja sjálfsmorð [og reyndi það] og já bara rosaleg 

vanlíðan. Ég var ekki í mjög góðum félagsskap, við vorum bara að 

fara út á Hlemm og drekka og láta eins og við værum eitthvað ekki 

alveg í lagi. Og hérna, heima hjá mér, ég var rosa alltaf reið út í 

foreldra mína, alltaf að skella hurðum og allt þetta. 

Inga sagði „mig vantaði svona félagsskap hjá öðrum. Ég er svona frekar feimin og ég þorði 

ekki að fara ein til dæmis í strætó eða í búðina og svoleiðis. Mig vantaði að styrkja mig.“ 

Aðrir viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja varðandi vinaleysi, einelti, vanlíðan og 

kvíða og að þau atriði væru ástæða þess að ákveðið var að nýta sér þetta þjónustuúrræði. 

Brynjar nefndi að hans vandamál á þessum tíma hafi tengst...  

...vinaleysi og það hefur alltaf verið eitthvað erfitt að prófa nýja 

hluti, sérstaklega með mat. Er með smá matfælni, en samt hefur 

það minnkað rosalega eftir að ég byrjaði [í unglingasmiðjunni]. Og 

líka bara þetta með sjálfstraust og svoleiðis, það þurfti að byggja 

það upp. Ég var mjög mikið í tölvum og svona bara gróf mig í það. 

Var svona óvirkur eða „Outsider looking in“. 

Edda segir að sér hafi liðið mjög illa í skólanum og hafi ekki átt marga vini áður en hún 

byrjaði að mæta í unglingasmiðjuna. 

Mér leið mjög illa. Ég skrópaði mikið í skólanum, fór ekki í tíma. Ég 

var bara mjög erfiður krakki á þessu tímabili. Þess vegna vildi 

mamma prófa að senda mig í þetta. En já, mér leið bara mjög illa 

en ég hlakkaði alltaf til að fara þangað [í unglingasmiðjuna]. Það 

var eitthvað svo mikið sem maður gat gert, ég hafði aldrei neitt að 

gera að degi til. Ég sat bara heima og skrópaði í skólanum. 

Félagsleg samskipti voru ekki sérlega góð. Ég var náttúrulega 

svolítið svona feimin manneskja, þorði ekki að tala við neinn. Ég 

lokaði mig svolítið af út af því. Ég var greind með þunglyndi á 

þessum tíma. 
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Enginn viðmælendanna stundaði félagsmiðstöðvar reglulega á þessum tíma. Sumir höfðu 

þó farið einstöku sinnum en fundu sig ekki á þeim stað. Dagmar sagði t.d. að... 

...í félagsmiðstöðinni eru þeir sem eru vinsælir og ekki þessir [sem 

eiga erfitt]. Og yfirleitt eru það þessi vinsælu sem fá að gera allt en 

ekki hinir skilurðu. Það er ekki hugsað jafn mikið um heildina. Það 

er bara verkefnið í dag og hverjir ætla að vera með. Það er ekki 

nein skylda eða neitt þannig. Maður myndi frekar segja bara „æ ég 

nenni þessu ekki, af því ég fíla ekki þessa manneskju.“ Þannig að 

maður er ekki jafn mikið að læra uppá bata og svona. 

Brynjar sagðist hafa farið nokkrum sinnum í félagsmiðstöðina í sínu hverfi og segist hafa 

tengst ágætlega tveimur starfsmönnum þar, samskipti við jafnaldra hafi hins vegar verið 

af skornum skammti. Aðrir viðmælendur höfðu litla reynslu af starfi félagsmiðstöðva því 

þá skorti ýmist áhugann eða kjarkinn til að sækja þær reglulega. 

 Þegar rætt var um hvaðan hugmyndin um að fara í unglingasmiðjuna hefði komið 

fyrst, sögðu viðmælendurnir að hugmyndin hefði ýmist komið frá foreldrum þeirra, 

félagsráðgjafa eða Barnavernd. Allir nema einn sögðust hafa haft val um hvort þeir létu 

verða af því að nýta sér þjónustuna eða ekki. Aðeins einn sagði að hann hefði fengið þau 

skilaboð frá móður sinni að hann væri að fara þangað og hann hefði lítið um það að segja. 

Aðrir sögðust hafa tekið þessa ákvörðun í samráði við foreldra sína en þegar upp var 

staðið hafi þetta verið þeirra eigin ákvörðun. Flestir viðmælendanna voru ekki hrifnir af 

hugmyndinni til að byrja með, töldu sig ekki eiga heima þar eða voru kvíðnir því að hitta 

nýtt fólk. En skoðun þeirra breyttist fljótlega og þeim fór að líða betur í þessu nýja 

umhverfi. Inga segir um reynslu sína að hún hafi verið „...svolítið hrædd sko, en það var 

allt í lagi þegar ég byrjaði. Svona fyrstu tímana að fara þarna, það var frekar..., ég var 

ekkert rosalega spennt.“ Og Gísli sagði að það hafi verið „svolítið leiðinlegt fyrsta daginn. 

Svo bara fór ég að kynnast vinum. Það var svolítið skemmtilegt.“ Viðhorfið hjá Hákoni var 

á þá leið að finnast hann ekki eiga heima í þessum hópi. Honum fannst hann ekki eiga 

samleið með krökkum sem höfðu lent í einelti þar sem hann sjálfur hafði ekki upplifað 

slíkt. Hann væri félagslega einangraður vegna þess að hann kaus svo sjálfur en ekki vegna 

þess að honum væri hafnað af jafningjum sínum. Hann sagði frá því að fyrstu viðbrögð 

hans hefðu verið: 
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...ég var svona „ég hef ekkert að gera þarna, ég hef ekkert verið 

lagður í einelti, aldrei verið gert og svo eru krakkarnir sem hafa 

verið lagðir í einelti og hafa verið uppnefnd og svoleiðis krakkar, 

eiga bara að vera þarna, ekki krakkar sem vilja ekki vera í kringum 

fólk“. Svo ég var ekkert hress en ég lét það bara vaða. Og þetta var 

allt í lagi. 

Dagmar lýsti svipaðri reynslu og Hákon hvað varðar að henni fannst hún ekki þurfa á 

þessari þjónustu að halda. Hún sér það hins vegar í dag að úrræðið nýttist henni mjög vel 

og hún naut góðs af þessari reynslu. 

Ég var ekki sátt með það skilurðu, mér fannst allt vera í lagi með 

mig. Ég var bara pirruð, ég var reið út í allt. En eins og í dag, ég skil 

af hverju [ég þurfti þjónstuna]. En þá var ég ekkert rosalega sátt 

með það. Ég kom þangað inn og ég var ekki rosalega ánægð með 

það. En á endanum þá bara fannst mér þetta æðislegt. Mér fannst 

það bara alveg stórkostlegt. Fólkið skildi hvað ég hafði gengið í 

gegnum. 

Edda fann fyrir kvíða við að hefja þátttöku í smiðjunni þar sem hún óttaðist að verða fyrir 

svipaðri reynslu og í öðru jafningjaumhverfi. 

Fyrst var ég ekkert sérlega sátt með þetta. Ég hélt að það yrði gert 

grín að mér og ég vildi ekkert fara í þetta. En síðan var ég bara 

mjög ánægð með það. Mamma vildi að ég færi í þetta, til að 

hjálpa sjálfri mér.  Mamma sagði að ég ætti að prófa svona viku. 

Hún vissi nefnilega ef hún myndi segja það, þá myndi ég fara í 

þetta. En svo ákvað ég bara að vera lengur. 

Bæði Friðrik og Brynjar voru báðir frekar jákvæðir við að hefja þátttöku en höfðu þó ólíkt 

viðhorf gagnvart sinni stöðu innan hópsins. Friðrik sagði: 

...mér fannst það bara fínt [að fara í unglingasmiðjuna] og ákvað 

bara að prófa þetta. Þá var ég bara „ok why not, ef þetta gæti 

hjálpað, því ekki“. Ég fann ekki fyrir svona „Ha þarf ég að fara á 

svona stað?“ eins og ég ímynda mér að margir hugsi. Ég man 

allavega ekki eftir að hafa fundið fyrir því. 
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Brynjar sagði frá því að honum hafi litist ágætlega á að prófa þessa þjónustu en að 

hugmyndin á bak við þjónustuna fannst honum í fyrstu ekki góð. Sú skoðun breyttist hins 

vegar fljótt. 

Endaði að ég ákvað bara að prófa þetta, hvað væri það versta sem 

gæti gerst? Mér fannst það svona [kaldhæðinn tónn] „Vá frábært, 

smölum saman öllu fólkinu sem á enga vini og látum þau vera 

vini“. Þetta voru svona fyrstu viðbrögðin. Mér leist eiginlega ekkert 

á fólkið fyrst. Allir eitthvað rosa að reyna að vera harðir en samt... 

Svo breyttist viðhorfið. Þetta var alveg allt í lagi fólk.  

Andrea fann í fyrstu fyrir kvíða, eins og margir hinna viðmælendanna, við að byrja í 

unglingasmiðjunni en eins og var einnig með hina, þá var sú tilfinning fljót að breytast.  

Fyrst var ég bara hrædd því ég þekkti ekki neinn og þurfti að 

kynnast starfsfólkinu og svona. Sem reyndist náttúrulega vera 

alveg besta fólk. Eftir að ég prófaði, þá var þetta bara æðislegasti 

staður sem ég hefði einhvern tíma getað ímyndað mér. Allir svo 

góðir og tilbúnir að taka á móti manni eins og maður var. Þó svo 

að aðrir stundum færu í pirrurnar á manni eða svoleiðis, þá var 

maður bara svona lítil fjölskylda sem maður gat treyst öllum og 

gat talað upphátt án þess að það væri hlegið að manni. Ég gat 

alveg tjáð mig án þess að þurfa að fela hver ég var. Í hvert einasta 

skipti sem ég gat komist [í unglingasmiðjuna], ég hlakkaði til og 

maður gat svona andað og þurfti ekki að hafa áhyggjur. 

 

7.2. Mat á þjónustu 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um mat sitt á þjónustunni sem þeir fengu í 

unglingasmiðjunni, var margt sem þeir höfðu að segja. Fæstir mundu þau eftir að hafa 

sett sér ákveðið markmið í samráði við starfsmenn en margir töldu að aukin félagsleg 

samskipti við jafnaldra sína hafi í raun verið meginmarkmiðið. Inga nefndi til að mynda að 

það sem hefði hjálpað henni mest var að „...bara vera með hópnum og stinga uppá 

einhverju ef mig langaði að gera eitthvað. Ekki segja bara „æ ég veit það ekki“ heldur 

segja hvað mig langar“. Sumir viðmælendanna unnu þó að ákveðnum markmiðum með 
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stuðningi og aðstoð starfsmanna, þar sem einnig var um sértækari vanda að ræða en að 

auka félagsleg samskipti. Í því sambandi nefndi Dagmar: 

Ég var svo rosalega lokuð og alls konar hræðslur. Mikið markmið 

að ég myndi byrja að borða rétt. Og ég var svo fælin við fólk að 

það voru sett alls konar markmið með það. Ég man eftir einu, þá 

átti ég að labba á Hlemmi og bara tala við eitthvað fólk á mínum 

aldri og reyna einhvern veginn að búa til samræður. Mér fannst 

það alveg ógeðslega erfitt, ég stamaði og ég veit ekki hvað sko. 

Það voru alls konar verkefni í gangi alltaf. Einstaklingsbundið eða 

með hóp. Þetta var bara frábært sko. Ég sigraðist svo mikið á 

mínum hræðslum. 

Nokkrir nefndu að sér hefði þótt gott að vita til þess að starfsmenn smiðjunnar væru alltaf 

til staðar fyrir þau ef þau vildu ræða ákveðin málefni við þau og mörg hver nýttu sér 

þennan kost mjög vel. Edda nefnir að það hafi verið eitt af því sem hjálpaði henni mikið, 

að geta spjallað við hópinn og starfsfólkið um allt mögulegt. 

Við vorum alltaf látin tala saman, sitja í hring og tala saman og 

það bætti við traustið hjá okkur öllum. Það var talað mikið við 

okkur og gert mikið til þess að hjálpa og þau fundu bara svona 

leiðir til þess að hjálpa manni. Stundum þýddi ekkert að tala við 

mann, þau tóku alveg eftir því og reyndu þá eitthvað annað en að 

tala við mann. Það þurfti fyrst traust, til þess að tala við fólk sem 

maður þekkti ekki neitt. Þannig að þau unnu traust krakkanna og 

svo var það... eftir svona mánuð eða eitthvað, þá bara labbaði 

maður til starfsfólksins og spurði hvort það gæti talað við mann. 

Þau kenndu manni margt og hjálpuðu alveg rosa mikið. Við vorum 

eins og fjölskylda þarna og gátum öll talað saman um allt.  

Andrea nefndi svipaða þætti og Edda. Þeim var báðum mikilvægt að vita til þess að 

starfsfólkið væri til staðar þegar á þyrfti að halda og að hægt væri að treysta því fyrir 

vandamálum sínum og til þess að veita ráðleggingar. 

Til að byrja með var bara að kynnast fólki og eignast vini, eiginlega 

bara eitt og sér svona kannski markmið. Það var sagt við mann að 
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ef það væri eitthvað, eitthvað með heimilið eða ef það væri með 

skólann eða eitthvað, þá gæti ég alltaf talað við starfsfólkið. Það 

hjálpaði mér ofboðslega því ég talaði oft við starfsfólkið... það var 

gott að geta bara talað. Það var nefnilega þannig að ég átti ekki 

besta vin til að tala við eða þannig svo það var gott að geta talað 

við þau. Það sem hjálpaði mér var bara hvað þau voru góð og opin 

og ströng. Og þau formuðu okkur svona svolítið. Maður fékk að 

vita það að „þú ert manneskja en ekki bara einhver trítla“ eða 

eitthvað. Og ég hef mínar skoðanir, ekki skoðanir annarra og 

maður á að vera sjálfstæður. Það var talað við mann eins og 

manneskju, ekki eins og barn. Sem hefur alltaf farið í taugarnar á 

mér, þegar það er talað við mann eins og barn. 

Friðrik nefndi að hann þekkti mikilvægi þess að setja sér markmið og að læra að setja sér 

raunhæf markmið og taldi að það væri mikilvægur þáttur í starfi sem þessu. Hann mundi 

hins vegar ekki eftir því hvert hans markmið var með þátttökunni í unglingasmiðjunni en 

sagði að það að... 

...hafa ákveðinn stöðugleika, ákveðna rútínu og það var eitt af því 

sem[unglingasmiðjan] var að mörgu leyti. Þetta var svona fastur 

punktur. Væntanlega var eitt af markmiðunum að, ekki bara auka 

samskipti heldur auka samskiptahæfni og það var svona ábótavant 

[hjá mér]. Þegar ég fór [í unglingasmiðjuna], þá þurfti ég 

náttúrulega að umgangast fólk sem var ekkert allt eins og ég, fólk 

sem ég hefði ekki valið að umgangast eða fólk sem hefði ekki valið 

[að umgangast] mig. 

Brynjar sagði frá því að hann hafi lært sjálfsaga í unglingasmiðjunni því heima hjá sér hafi 

verið dekrað mjög við hann og hann lítið þurft að hafa fyrir sér sjálfur. Þegar í 

unglingasmiðjuna kom, var honum bent á að hann gæti gert ýmislegt sjálfur og þyrfti ekki 

að treysta á aðra til að gera hlutina fyrir sig. „Það sem hefur hjálpað var að starfsfólkið var 

hvetjandi og gaf mér sjálfsöryggi. [Markmiðið var] að byggja mig upp, sjálfstraust og 

sjálfsaga, að byggja það upp. Því það vantaði svo.“ 
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 Þegar rætt var um dagskrá starfsins og mikilvægi þess sagði Hákon að það væri 

gott að „við höfðum eitthvað að gera. Við áttum einhverja framtíð fyrir á kvöldin. Við 

sátum ekki bara út í horni að teikna. Það var gott að gera eitthvað, fara út að gera 

eitthvað.“ Að ef ekki hefði verið fyrir þessa starfsemi hefði hann eytt öllum sínum 

frístundum fyrir framan tölvuna eða að teikna. Brynjar tekur í sama streng varðandi þetta 

atriði og nefnir að í fyrstu hafi hann verið neikvæður hvað varðar útivist en þegar leið á 

varð hann „jákvæðari og hressari í hreyfingu og útivist. Annað en að hanga heima inni í 

herbergi og gera ekki neitt.“ Allir viðmælendurnir nefndu að á heildina litið hafi dagskráin 

verið mjög skemmtileg; þau hafi fengið tækifæri til að gera hluti sem þau annars hefðu 

ekki haft tækifæri til að prófa og það skipti þau miklu máli. Edda sagði að það sem hefði 

einkennt sinn hóp nokkuð var sú samheldni sem myndaðist í honum, þar gerðu allir allt 

saman og enginn var skilinn útundan. „Ég var alltaf svo spennt að gera eitthvað öll saman. 

Ég held að mér hafi fundist þetta allt skemmtilegt.“ Dagmar nefnir ásamt fleirum að 

útivistin hafi skipt sig töluverðu máli og nefnir mikilvægi þess að takast á við erfiðleika og 

sigrast á þeim. 

Mér fannst það eiginlega vera það sem hjálpaði mér mest, þegar 

við fórum út. Og mér fannst það náttúrulega alltaf jafn gaman, 

það var rosalega gaman. En líka bara að eins og einu sinni þá 

fórum við eitthvert þar sem maður þarf að klifra rosalega mikið. 

Og það var svo erfitt og það tók svo mikið á. En eftir á þá fann 

maður alveg bara „ég gerði þetta!“ og það var bara frábært. 

Friðrik nefndi það að honum þyki mikilvægt að skipta um umhverfi með krökkunum sem 

nýta sér þjónustu unglingasmiðjanna, vegna þess að...  

...ef maður er bara á einum stað, er maður með ákveðið 

hugsunarmynstur á þessum stað. Ákveðið samskiptamynstur í 

skólanum en maður er ekki með sömu hegðun heima. Það að vera 

svona „out and about“, þá ertu að gera hluti eins og þú værir að 

gera í daglegu lífi. Og það er mikilvægt, sérstaklega ef manneskjan 

hefur afar takmarkaða reynslu í slíkum aðstæðum. 

Friðrik bendir þarna á mikilvægt atriði, sem er að stækka hið svokallaða teygjusvæði þar 

sem krökkunum fer að líða vel í fleiri og fleiri aðstæðum, ekki einungis á þessum ákveðna 
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stað. Þar með er hægt að yfirfæra jákvæðara hegðunar- og samskiptamynstur yfir á fleiri 

staði í samfélaginu. 

Varðandi dagskrána og það sem leiðinlegt var, sögðu mörg að það hafi verið gott 

að það hafi stundum verið leiðinleg verkefni fyrir höndum því þannig sé lífið og maður 

verði að læra það að stundum séu hlutirnir leiðinlegir og erfiðir, en það verði samt að 

takast á við þá og að það kenni þeim að taka ábyrgð. Andrea sagði til dæmis frá upplifun 

sinni af dagskránni: 

Eiginlega allt sem við gerðum var gaman. Ég segi samt eiginlega. 

Það var ekkert allt sem við gerðum sem var skemmtilegt. Ég man 

ekki alveg hvað það var núna, en ég man eftir að við þrættum sum 

mjög mikið yfir sumu sem við áttum að gera. En ég meina maður 

þarf alltaf að gera eitthvað leiðinlegt, lífið er bara þannig. Líka 

einhvern veginn, maður gat þrætt og þrætt um eitthvað sem 

maður nennti ekki að gera, samt þurftum bara að sætta okkur við 

þetta. Þegar upp var staðið þá var þetta ekkert leiðinlegt, bara 

maður þrætti bara af því maður gerði það. Ég meina, það komu 

alltaf punktar þar sem var leiðinlegt skilurðu, eða þurftum að gera 

eitthvað sem okkur langaði ekki til þess að gera, en ég meina 

þannig er bara lífið. Maður lærði það dálítið þarna, þú færð ekki 

nákvæmlega allt sem þú vilt. 

Friðrik hafði svipaða sögu að segja varðandi það sem krökkunum þótti stundum leiðinlegt: 

...bara þessir hlutir sem þarf að gera í lífinu. Ég nenni ekki alltaf að 

elda, það þarf samt að elda. Ég nenni ekki alltaf að vaska upp, það 

þarf samt að vaska upp. Ég nenni ekki alltaf að fara út með ruslið, 

en ég geri það samt. Kannski ef það átti að spila, þá var ég alveg 

„æi ég nenni því ekki“ „jú jú komdu, spilum“. En það er samt ekki 

leiðinlegt þannig, þar sem þetta er bara partur af því, að fara í 

leiki. Að tapa, að vinna. Eins og ég segi, eina sem var leiðinlegt sem 

var á dagskrá, voru þeir hlutir sem maður þarf að gera í lífinu. Og 

það er ákveðinn lærdómur að gera það samt. 
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Margir viðmælendur nefndu að stærsta upplifun sín hafi verið ferðalögin sem þau fóru 

með unglingasmiðjunni. Sum þeirra fóru í nokkurra daga hestaferð og tala þau öll um að 

sú ferð hafi gert mikið fyrir þau. Andrea talar með dreyminni röddu um hvernig 

hestaferðin sem hún fór í hafi verið yndisleg í alla staði og gert mikið fyrir hana: 

Ferðalögin voru náttúrulega alveg „awesome“ skemmtileg sko. Við 

fórum í sjö daga hestaferð yfir hálendið. Það tengdi okkur öll 

ofboðslega mikið. Því þú þurftir að vera sóðalegur og ógeðslegur í 

heila viku. Komst ekki í sturtu nema í eitt skipti alla vikuna. Og að 

vera á hestbaki í sól og grenjandi rigningu og svo detta ofan í 

drullupolla, þetta var suddalega ógeðslegt en þetta var örugglega 

besta upplifun í heimi skilurðu. Á þessu tímabili var ég ógeðslega 

myrkfælin og við sváfum í niðamyrki með ógeðslegum hljóðum allt 

í kringum okkur, þetta var bara alveg það drungalegasta í heimi. 

En ég held að þetta kvöld hafi ég meira og minna komist yfir 

myrkfælnina mína. Ég meina það kom enginn draugur og át mig. 

En þetta var alveg, þetta var svakaleg upplifun. 

Hákon nefnir einnig að ferðalögin hafi haft góð áhrif á hann, hann fór reyndar ekki í 

hestaferð eins og Andrea, heldur fór hann í jöklaferð og segir að „...það var frábært, mér 

finnst gaman að ferðast. Sérstaklega svona að hanga með útlendingum og svona. Að 

kynnast annarri menningu, fyrir mér var það frábært.“ Edda fór einnig í hestaferðalag eins 

og Andrea og nefnir að „þetta var bara ógleymanleg minning. Ég man meira að segja eftir 

öllu sem við gerðum og allt. Þetta var rosa gaman, ég hugsa oft um þetta ennþá í dag. 

Þegar ég tala við vini mína um hesta, þá tala ég alltaf um hestaferðalagið sem ég fór í. 

Þetta var alveg æðislegt.“ 

 Þegar spurt var út í hvernig hópfundir fóru fram og hvað viðmælendum þótti um 

þá, voru flestir á þeirri skoðun að hópfundir væru mjög mikilvægir til að leysa úr 

ágreiningsmálum hópsins og öðrum tengdum málefnum. Þar væru ýmis mál rædd, sem 

þyrfti að fá krakkana til að velta fyrir sér og að það gerði öllum hópnum mjög gott. Aðeins 

tveir viðmælendur nefndu að þeim þóttu þessir hópfundir erfiðir eða leiðinlegir, „Ég er 

ekki mikið fyrir að opna mig í kringum fólk.“er það sem Hákon hafði um hópfundina að 

segja. Hann nefndi að hann hefði fremur kosið að ræða einslega við starfsmann en hann 
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hafi ekki oft fengið möguleika á því. Hann nefndi að hann hefði fengið sinn tengilið úr 

starfsmannahópnum, til að geta talað einslega við, en að það hafi alltaf verið annar 

unglingur með þeim á þeim fundum, svo það nýttist honum ekki sem skyldi. Hann sagðist 

einnig hafa haft lítinn áhuga á að hlusta á vandamál krakka sem höfðu lent í einelti, 

viðurkenndi sjálfur eigin hroka í garð þessara krakka og sýndi þeirra vanda lítinn skilning 

eða áhuga. Gísli nefndi að honum hafi fundist bæði hópfundirnir og einstaklingsfundirnir 

leiðinlegir, en rétt er að geta þess að hann var nýfluttur til landsins á þessum tíma og 

talaði afar takmarkaða íslensku og gæti það því útskýrt hvers vegna honum þótti þessir 

fundir erfiðir og leiðinlegir. Öðrum viðmælendum fannst hópfundirnir mjög gagnlegir og 

skemmtilegir, þetta hafi þjálfað þau í að tala og tjá sig fyrir framan fólk og að það sé mjög 

gagnleg þjálfun. „Mér fannst það mjög mikilvægt því stundum virkaði fólkið frekar fúlt út í 

hvert annað og þá var ákveðið að funda um eitthvað ákveðið málefni og þeir 

[hópfundirnir] voru held ég mjög mikilvægir.“  

Traustið er mjög mikilvægur þáttur í tjáningu sem þessari og töluðu margir 

viðmælendanna um mikilvægi trausts í starfi sem þessu. Mörg þeirra hafi ekki byrjað að 

tjá sig mikið fyrr en að nokkrum mánuðum liðnum þegar traust hafði myndast við 

hópmeðlimi og starfsmenn. Það hafi skipt sköpum. Friðrik sagði að hann hafi verið 

„...rosalega feiminn og fundirnir hjálpuðu mér mjög mikið að bara opna augun og ég 

byrjaði að eiga eðlileg samskipti. Það að bara að tjá sig við aðra er mjög gagnlegt og 

mjög mikilvægt atriði er traustið, að finna fyrir trausti.“ 

Edda sagði einnig frá sinni reynslu varðandi hópfundina: 

Mér fannst þeir bara mjög mikilvægir. Af því þá gátum við öll talað 

saman. Sagt öll frá hvort öðru. Stundum fannst mér þetta svolítið 

erfitt en samt fannst mér þetta gaman. Þetta var bara mjög fínt að 

tala um eitthvað og kynnast meira og við vissum meira um hvert 

annað. Þetta mátti ekki fara neitt lengra, það sem við vorum að 

tala um. Þetta var aðallega svona traust sem við vorum að læra. 

Þetta var mjög fínt. 

Varðandi einstaklingsfundina sagði Friðrik að þar séu viðkvæmari mál rædd og að...  

...þá getur verið betra að benda á það eða ræða um það í svona 

einstaklingsaðstæðum frekar. Stundum þarf fólk bara að láta segja 
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satt við sig. Ekki bara að allir séu kurteisir og tipla á tánum í 

kringum mann. Það er svona ákveðinn þroski sem maður er að 

reyna að öðlast þarna. Svo að fá einhvern eldri sem tekur eftir 

breytingunum [hjá viðkomandi og segir þeim frá þeim]. Svo ef allt 

gengur eins og það á að ganga, þá finnur manneskjan fyrir trausti 

og getur sagt þér meira og tekur því betur ef eitthvað er sagt við 

þá eða eitthvað. 

Aðrir viðmælendur nefndu flestir að það hafi myndast gott traust milli sín og tengils í 

starfsmannahópnum og að þeir hafi getað rætt öll hjartans mál við hann og vitað að það 

væri í fullum trúnaði. Edda sagði að sér hafi fundist gott að geta talað við einhvern, 

samskipti hennar við móður sína hafi ekki verið góð á þessum tíma og því þurfti hún að fá 

að tala við einhvern sem hún treysti og það hafi hjálpað sér mjög mikið að vita að hún gat 

alltaf fengið umhyggjusamt eyra í unglingasmiðjunni. Brynjar sagðist hafa fengið tengil 

sem, að honum fannst, hafði skilning á því hvað hann var að ganga í gegnum og gat „gefið 

réttu ráðin og sagt réttu hlutina“. Andrea lýsti skoðun sinni á einstaklingsfundunum 

þannig að sér þætti mjög gott að vita hvernig hún væri búin að standa sig og hvað væri 

framundan í starfseminni. „Það var ofboðslega gott því við fengum alltaf að vera inn í 

málunum. Ef eitthvað var að ske, þá fengum við að vita það. Bara það eitt og sér er 

ofboðslega gott. Ég mat það bara mikils.“ Auk þess sem hún nefndi hversu gott var að fá 

að ræða við starfsfólkið einslega því á þessum tíma hafi heimilisaðstæður verið fremur 

erfiðar og hún þarfnaðist þess að tala við einhvern og fá einhverja jákvæða athygli. 

Dagmar tengdist sínum tengli mjög vel og segir að hann hafi getað séð á henni hvernig 

henni leið eða ef hún hafði verið að rífast við móður sína. Henni hafi þótt þessi tengsl sem 

mynduðust þeirra á milli mjög mikilvæg því með þessum hætti fékk hún umhyggju og 

skilning án þess að þurfa beinlínis að biðja um það. 

 

7.3. Starfið og rammi þess. 

Þegar rætt var um ástæður þess að viðkomandi hætti í unglingasmiðjunni kom upp að 

aðeins tveir höfðu tekið ákvörðun sjálfir um að hætta. Allir hinir hættu vegna þess að ekki 

var í boði fyrir þá að vera lengur, yfirleitt vegna þess að þeir höfðu þegar nýtt sér 

þjónustuna í svo langan tíma. Annar þessarra tveggja hætti vegna þess að það kom nýr 



60 

 

forstöðumaður í smiðjuna með breyttar áherslur sem viðkomandi líkaði ekki við, auk þess 

sem tveir vinir hans sem einnig höfðu verið í unglingasmiðjunni, hættu á svipuðum tíma 

vegna flutninga. Hinn einstaklingurinn, sem sagðist hafa tekið þessa ákvörðun sjálfur, 

sagði að hann hefði hætt vegna þess að hann tók stórvægilega ákvörðun varðandi líf sitt, 

eða að fara í fóstur.  

Ég var svolítið erfiður krakki og þetta var mjög erfitt, ég sá að 

mamma var ekki að höndla þetta. Þannig að ég ákvað bara að 

vinna úr sjálfri mér. En samt vildi ég alveg að vera lengur [í 

unglingasmiðjunni]. En mig langaði bara að vinna betur í sjálfri 

mér. 

Þessir tveir einstaklingar sem sögðust sjálfir hafa valið að hætta, höfðu þó nýtt sér þetta 

þjónustuúrræði í eitt og hálft til tvö ár svo velta mætti fyrir sér hvort meiri þjónusta hefði 

verið í boði ef þau hefðu kosið svo. Reyndar kom fram að annar hætti á miðjum vetri og 

var beðinn um að klára veturinn en hann kaus að gera það ekki vegna þessara breyttu 

áherslna í starfinu. Ekki er vitað um möguleika hins viðmælandans til að halda áfram 

þátttöku ef vilji hans til þess hefði verið fyrir hendi. 

 Mjög misjafnt var hvort þátttakendurnir voru sáttir við þá stöðu að þurfa að hætta 

að sækja unglingasmiðjuna, sumir sögðust hafa verið búnir að ná sínum markmiðum og 

tími hefði verið kominn til að hleypa öðrum að sem þörfnuðust þess meira. Aðrir sögðust 

hafa verið frekar leiðir yfir að þurfa að hætta og hefðu þegið að vera lengur hefði þeim 

staðið það til boða. Andrea var til að mynda mjög ósátt við að hætta, henni fannst eins og 

fótunum væri skyndilega kippt undan sér og að starfsfólkinu væri nú allt í einu alveg sama 

um sig þar sem stuðningurinn sem hún hafði notið í tvö ár, var nú allt í einu horfinn. 

Ég var alls ekki sátt, ég vildi vera áfram. Mér fannst það svo 

leiðinlegt að þurfa að hætta. Bara tengingin, mér var farið að 

þykja svo vænt um allt starfsfólkið og allt. Það var bara ofboðslega 

erfitt að hætta. Ennþá í dag hugsa ég örugglega til þeirra einu 

sinni á dag. Um allar minningarnar. Ef ég hefði fengið að ráða, þá 

hefði ég verið eitt ár í viðbót. Mér persónulega fannst ég ekki 

tilbúin til að hætta. En öðrum fannst það, þá varð það bara að 

vera þannig. 
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Þegar rætt var um húsnæðið sem unglingasmiðjurnar eru í, nefndu flestir viðmælendur 

mínir að húsnæðið væri mjög gott fyrir svona starfsemi „Þægilegt og rólegt umhverfi. 

Þetta er svo heimilislegt og kósý og svona“. Þau nefna það að það sé mjög mikilvægt fyrir 

starfsemi sem þessa að vera í heimilislegu umhverfi þar sem þeim geti liðið eins og heima 

hjá sér. Það var aðeins einn viðmælandi sem sagðist alveg eins geta séð starfsemina fyrir 

sér í annars konar húsnæði svo sem eins og skóla en allir aðrir voru á þeirri skoðun að 

starfsemi sem þessi þyrfti að vera utan skólaumhverfisins. Andrea nefndi mikilvægi hlýlegs 

umhverfis og gott væri að koma á stað sem hefði sér sögu. 

Þetta er bara svona... hlýtt umhverfi. En eins og skólastofa eða 

fundarsalur eða eitthvað, það er svo kalt og ópersónulegt. En allt 

þetta hús hefur að geyma sögu. Eins og þegar maður var að skoða 

myndirnar á veggjunum og allt svona, að persónulegu tengslin við 

starfsfólkið, þó þau hafi aldrei búið þarna, er ofboðslega mikil. Og 

líka bara að maður gat eldað og borðað og svo sest inn í stofu og 

spilað eða farið upp og spilað pool. Þú gerir það ekkert í 

skólastofu. Ekki svona. 

Mikilvægi þess að hafa starfsemina í heimilislegu umhverfi kom upp meðal annars 

varðandi það að þar eru herbergi þar sem hægt er að vera í friði ef þörf er á því. Til að 

mynda þarf næði til að ræða einslega við unglingana og til þess þarf að vera hægt að loka 

að sér. Einn viðmælandi nefndi að einnig gæti verið gott að eiga möguleika á að vera 

stutta stund í friði ef þannig stæði á hjá manni, án þess þó að geta lokað sig af í lengri 

tíma. „Þú getur svona skroppið í burtu frá öllum öðrum en þú þarft samt að díla við aðra.“  

Bæði Hákon og Edda tóku í sama streng og Andrea og sögðu:  

Þetta var mjög heimilislegt. Þetta var bara eins og að labba bara 

heim til sín. Svo mér fannst það mjög flott. Það skiptir máli að þú 

labbar ekki inn í skólastofu eins og þú sért að fara að læra 

eitthvað. Það er svo hlýtt að labba bara inn í svona hús, það alveg 

skiptir máli, að hafa svona hlýindi. Skólastofur eru svo kaldar. Allt 

öðruvísi. 

og 



62 

 

Mér finnst þetta eigi bara að vera í þessu húsi af því þegar krakkar 

labba þarna inn, þá er þetta bara svona heimili. Ef þau myndu hafa 

þetta í skóla einhvers staðar, þá yrði þetta allt öðruvísi. En eins og 

þetta er í svona venjulegu húsi, við vorum bara eins og systkini. Við 

vorum eins og fjölskylda í þessu húsi, leið vel og svona. En ef þetta 

myndi vera í skóla... nei ég held það myndi ekki ganga. Krökkunum 

myndi ekki líða eins vel. Mér finnst það skipta miklu máli. Það nást 

svo mikil tengsl milli fólks. 

Brynjar velti fyrir sér þeim vanda sem upp kynni að rísa í skólafélagahópnum ef starfsemi 

sem þessi væri haldin innan veggja skólans: 

Ég held persónulega ekki [að starfsemin geti verið í skólaumhverfi], 

ekki miðað við að fólk er mjög dómhart á hluti sem það skilur ekki 

og veit ekki um. Það sem fólk skilur ekki, fólk óttast það og finnst 

það mjög skringilegt. Ég held að skólafélögum hefði fundist það 

mjög skrítið að allir séu að fara heim og taka eftir því: „Hey af 

hverju eru allir skrítnu krakkarnir að fara í þessa stofu?“. Það væri 

bara betra fyrir krakkana og bara alla, að það sé ekki 

utanaðkomandi truflun. Ég átti vandamál við skólann minn og 

langaði mjög takmarkað að vera í skólanum og hvað þá að vera 

eftir og vera hugsanlega í skólanum á kvöldin, það væri allavega.. 

bara að vera á staðnum. Það hefði ekki verið gott fyrir mig 

persónulega. 

Þegar rætt var um tímalengd starfseminnar var mjög misjafnt hvað viðmælendurnir 

sögðu. Allir voru sammála um það að tvö kvöld í viku væri mátulegur tími en sumir höfðu 

verið í unglingasmiðjunni þegar skiptingin var þannig að fyrsta árið voru unglingarnir þrjú 

kvöld í viku og seinna árið einu sinni í viku. Þeir sem höfðu haft þannig skiptingu voru 

flestir sammála um það að hefði verið of lítið og nefndu að þau hefðu fremur kosið að 

vera tvö kvöld í viku í tvö ár.  

...manni fannst vera „köttað“ svo mikið á mann að fara frá þremur 

kvöldum niður í eitt kvöld. Ég hef alltaf verið ofboðslega 

afbrýðisöm manneskja og það fór alveg í taugarnar á mér að allt 
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þetta fólk, sem manni þótti ógeðslega vænt um, að það væri hægt 

að „kötta“ svona... manni fannst þeim bara ekki þykja vænt um 

mann. 

 Hins vegar fannst sumum þeim sem höfðu haft tveggja kvölda skiptingu, erfitt að taka því 

að fá skyndilega ekki neina þjónustu. Dagmar skýrði frá upplifun sinni „Eina sem var að, 

mér fannst eins og okkur væri hent út í djúpu laugina eftir útskrift. Hefði mátt vera smá 

svona eftirfylgni.“ Því kom ekki skýrt fram hvor skiptingin þau teldu hentugri fyrir 

starfsemina. Einnig var mjög misjafnt hvað viðmælendunum fannst um 

klukkustundafjölda í hvert skipti. Edda nefndi að hún hefði verið til í að hafa starfsemina 

lengur því tíminn hafi verið alltof fljótur að líða. Andrea sagði að sér þætti þetta fín 

tímalengd „...þetta var svona fullkominn tími. Alveg nóg til þess að losa mig frá öllu því 

sem ég vildi losna frá.“ Hins vegar sagði Brynjar að í fyrstu hefði sér þótt 

klukkustundafjöldinn of mikill  þar sem hann horfði mikið á sjónvarpið á þessum tíma.   

Ég var rosa sjónvarpsháður og horfði yfir 6 tíma á dag á 

sjónvarpið, það var mín flóttaleið frá umheiminum og skólanum og 

öllu því. Ég var smá pirraður á því að missa af sjónvarpsþáttunum 

því ég væri í unglingasmiðjunni. En svo byrjaði ég svona að sætta 

mig við það og þá byrjaði það bara að vera bærilegt. 

Sumir sögðu að sér hefði þótt of langt að vera til tíu á kvöldin því þá voru þau oft orðin 

þreytt. Andrea þurfti til að mynda oft að taka strætó heim og fannst stundum erfitt að 

vera svo seint á ferð.  

Ég hefði verið til í að hafa þetta klukkutíma fyrr og enda þetta 

klukkutíma fyrr. Út af því til dæmis að ég var að taka strætó. Og ég 

var ofboðslega hræddur krakki og ég þurfti að taka tvo strætóa 

heim. Maður var að koma svolítið seint heim því strætó gengur 

ekkert ofboðslega hratt. En þú veist, þau kvöld sem maður var 

sóttur og svona, þá var þetta fínt. 

Hákon nefndi hins vegar að honum hafi þótt starfsemin fara fram á hentugum tíma fyrir 

sig þar sem... „við vorum unglingar og við vöktum á nóttunni. Svo þetta var fínn tími.“ Svo 

eins og sjá má á svörum viðmælenda voru mjög skiptar skoðanir varðandi þessi atriði, 

klukkustundafjölda og fjölda skipta í viku.   
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 Þegar viðmælendurnir voru inntir eftir því hvort einhverjar áherslubreytingar á 

starfseminni gætu orðið til þess að gera hana betri að þeirra mati sögðu flestir í 

megindráttum væri allt gott eins og það væri. Þegar þeir veltu þessu hins vegar betur fyrir 

sér voru nokkur atriði sem komu upp. Dagmar lagði til að mynda mikla áherslu á að fara 

meira út en gert var, hún hafi fengið mikið út úr útivistinni og telur hún að gera mætti 

meira af því að fara út. Einnig nefndi hún að „þau hefðu kannski mátt kenna okkur meira. 

Undirbúa okkur fyrir lífið, eins og bara að elda og þrífa og allt þetta. Þau gerðu rosalega 

mikið af því fyrir okkur. Mér fannst að við mega gera meira af því.“ Hún hafði einnig 

áhyggjur af því að það væri of lítið að hafa einungis tvær unglingasmiðjur fyrir alla 

borgina. „Það mætti náttúrulega vera meira af þessu [úrræði]. Mikið meira, það eru svo 

margir krakkar sem þurfa á þessu að halda. Þetta getur hjálpað þeim svo mikið.“ Brynjar 

sagði einnig „ég þekkti alveg nokkra sem voru í svipuðum aðstæðum, sem hefðu haft gott 

af þessu.“ Hann lagði mikla áherslu á að starfsemi sem þessi þyrfti starfsfólk sem hefði 

ástríðu og áhuga fyrir starfi af þessum toga. Það sé ekki gott fyrir unglingana ef 

starfsfólkið hugsi sér þetta sem hvert annað starf heldur verður að vera áhugi til staðar til 

að hjálpa unglingunum eftir bestu getu. Edda hafði orð á því að allt væri eins og best væri 

á kosið og ekki mætti breyta miklu. „Mér fannst þau standa sig mjög vel og hjálpa manni 

mjög mikið. Bara eina sem má ekki breyta það er að skipta um hús.“ Það sem gagnaðist 

Ingu best í allri starfseminni, voru að hennar mati hópfundirnir og nefndi hún að þeir 

mættu vera oftar þar sem þeir skiptu hana svo miklu máli. Andrea lýsti vonbrigðum sínum 

með að starfsmaður, sem hún hafi verið farin að treysta, hafi hætt á miðjum vetri og taldi 

hún mikilvægt að starfsfólk væri ráðið með það fyrir augum að klára veturinn. Að öðru 

leyti sögðu viðmælendurnir að starfsemin og dagskráin væri góð eins og hún væri og þau 

teldu ekki þörf á að breyta neinu hvað það varðar.  

Þetta var bara besti tíminn í lífi mínu. Ég veit ekki hvort ég væri 

hérna í dag ef ég hefði ekki farið þangað [í unglingasmiðjuna]. 

Þetta var það sem bjargaði mér á þessum tíma að geta farið og 

andað og haft gaman og hlegið... þetta var svo gaman. 

Í sumum viðtölunum komu fram skýrar tilfinningar viðmælendanna í garð 

unglingasmiðjunnar og starfsfólksins. Friðrik sagði „Mér þykir bara fínt það sem þau eru 

að gera í unglingasmiðjunni og hvet þau til þess að halda áfram.“ Brynjar segist bera 
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„góðar tilfinningar til starfsfólksins sem er örugglega búið að gera mjög góða hluti fyrir 

mjög marga.“ Inga segist finna fyrir „...svona þakklæti [í garð starfsmanna] að hafa 

hjálpað mér í gegnum þetta. Og góðir krakkar að geta talað við um sömu vandamálin og 

svona.“ Dagmar lýsti tilfinningum sínum til starfseminnar á eftirfarandi hátt: 

Mér finnst þetta allt bara vera ógeðslega frábært og mér þykir 

rosalega vænt um þennan stað. Allir krakkarnir sem voru þarna 

inni, við vorum öll að glíma við svipuð vandamál og maður sá 

hvernig allir blómstruðu allt í einu. Það blómstra allir þarna. Það 

byrja allir einhvern veginn á nýjum kafla í lífi sínu eiginlega. 

Starfsmennirnir voru virkilega að hjálpa okkur öllum. 

Aðrir tóku í svipaðan streng og sögðust bera hlýjar tilfinningar í garð þeirra sem tóku þátt í 

starfsemi smiðjunnar á þessum tíma. Sumir sögðust hugsa ennþá til þeirra nánast daglega 

á meðan aðrir leiddu sjaldan hugann til þessa tíma. Allir voru hins vegar sammála um það 

að þetta sé mikilvæg og merk starfsemi sem þarna fari fram og að það hafi gagnast sér að 

hafa fengið tækifæri til að nýta sér þetta úrræði. 

 

7.4. Breyting við aðstoð og áhrif á líf.  

Af þeim átta viðmælendum sem rætt var við, voru aðeins tveir sem ekki halda neinu 

sambandi við þá einstaklinga sem þeir kynntust í unglingasmiðjunni. Þeir einstaklingar 

voru þeir sem upplifðu vandamál hinna unglingana sem alvarlegri en sín eigin og fundust 

þeir ekki eiga mikla samleið með þeim. Hinir eiga allir góða vini þaðan sem þau eru í 

reglulegu sambandi við. Svo miðað við að félagsleg einangrun hafi í flestum tilfellum verið 

tilvísunarástæða viðmælendanna, virðist sem félagsskapurinn sem þeir fengu í 

unglingasmiðjunni hafa leyst úr þeim vanda að einhverju marki. 

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir að því hvort þeir teldu að einhverjar breytingar 

hafi orðið við það að fara í unglingasmiðjuna, voru oftast nær mjög sterk viðbrögð við 

spurningunni. Inga segist hafa komist yfir óttann við að fara ein út og fer nú alveg ein í 

strætó, út í búð og hvert sem hana langar án þess að finna fyrir ótta eða kvíða sem áður 

einkenndi líf hennar. 

Heldur betur! Nú fer ég alveg í strætó ein og ef ég er að fara nýjar 

leiðir þar sem ég þekki ekki strætókerfið, þá spyr ég bara „ferð þú 



66 

 

þessa leið?“. En áður en ég byrjaði í unglingasmiðjunni þá þorði ég 

ekkert að spyrja neinn. Ég varð sjálföruggari, ég þorði meira og 

svona. Ég fór í framhaldsskóla en ef ég hefði ekki verið í þessu, þá 

myndi ég ekki þora að stíga út úr húsi. Eða fara í skólann eða vinnu 

eða neitt svoleiðis. Það var stærsta breytingin á mér að þora út. Ég 

varð líka jákvæðari og hressari og eignaðist nokkra vini. Þannig að 

það hefur allt saman batnað. 

Andrea svaraði spurningunni einnig af ákafa og sagði:  

Vá ég er ekki sama manneskjan sko. Þegar ég fór þarna inn, þá var 

ég örugglega komin mjög langt á leið með að verða þunglynd. Mér 

leið ógeðslega illa, ég talaði ekki við neinn, átti enga vini. Þegar ég 

labbaði út, þá var ég ofboðslega leið yfir að þurfa að hætta, en 

hamingjusöm. Og ég hafði sjálfstraust og ég þorði að tala við fólk, 

ég átti vini. Þetta var bara svart og hvítt, frá því að ég labbaði inn 

og þar til ég kom út aftur. Eftir að hafa verið í unglingasmiðjunni 

og fá sjálfstraust og trúa meira á það, að ég eigi rétt skilurðu, þá 

byrjaði ég að svara fyrir mig þegar mér var strítt. Ég þakka 

starfsfólkinu það. Ef það væri ekki fyrir þetta fólk, sem var tilbúið 

að hjálpa okkur, þá veit ég ekki hvað... 

Þrír af þeim fjórum karlkyns viðmælendum fóru heldur hægar í að þakka 

unglingasmiðjunni allar þær jákvæðu breytingar sem áttu sér stað á þessum tíma. Þeir 

sögðu samt sem áður að vissulega hafi orðið jákvæðar breytingar á sér, sérstaklega 

varðandi félagsleg samskipti en voru ekki vissir um að unglingasmiðjan ætti endilega þann 

heiður. Friðrik sagði til dæmis:  

...það er samt erfitt að festa það við unglingasmiðjuna beint. Því 

þroskinn er að fara upp á hverjum degi. Ég var þroskaðri, ég hafði 

meiri stjórn á tilfinningum mínum. Ég held að það sem ég hafi 

fengið út úr þessu sé bara aukin reynsla í samskiptum við aðra. En 

það er eitthvað sem ég þurfti að taka mig rosalega á í. 

Gísli sagðist aðallega hafa lært meiri íslensku í unglingasmiðjunni auk þess sem hann 

eignaðist tvo góða vini sem hann enn heldur sambandi við. Hann fór þó varlega í það að 
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lýsa þakklæti til unglingasmiðjunnar þar sem hann sagðist ekki hafa neitt sérstaklega 

gaman af dvölinni þar, þó hann hafi haft mjög gaman af því þegar farið var út og gert 

eitthvað annað en að spjalla saman. Hákon tekur í sama streng og Friðrik, segist hafa 

þroskast en hann er hins vegar ekki viss um að hafa breyst mikið. Hann sé enn lítið fyrir 

félagsleg samskipti en hann segir þó að hann haldi að hann...  

...sé betri í samskiptum. En ég held ég hafi samt ekki breyst neitt, 

bara þroskast. Ég held samt að [unglingasmiðjan] hafi gert 

eitthvað fyrir mig. Ég held ég hafi haft gott af því að vera í kringum 

fólk utan skólans. 

En hann gat ekki fest fingur á hvort hann hafi eitthvað breyst, taldi fremur að reynslan hafi 

verið góð fyrir sig til að hann einangri sig ekki alveg. Dagmar lýsir því að hún hafi orðið 

opnari eftir þátttökuna í unglingasmiðjunni og að hún hafi hætt að skrópa í skólann. Einnig 

hafi hún hætt að hanga á Hlemmi í slæmum félagsskap og eignast fleiri vini. 

Ég var alltaf rosalega reið og ég skar mig á tímabili og mér var 

kennt það [í unglingasmiðjunni] að bara búa til ljóð. Ég bara þurfti 

mína útrás skilurðu og mér var kennt að bara skrifa þetta niður. 

„Vertu bara brjáluð út í lyklaborðið þitt“ og ég er í dag að búa til 

ljóðabók. Ég á fleiri vini í dag og ég lít allt öðruvísi á vini mína. Mér 

var eiginlega sama um vini mína. Þau [starfsfólkið] tóku náttúrlega 

ekkert vandamálin mín og eyddu þeim, en þau sýndu mér líka hvað 

er gott við mig og hvað ég get gert. Það breyttist rosalega. 

Brynjar segist hafa „hálfpartinn náð að yfirbuga matarfælnina“ og að sjálfsöryggi, 

sjálfstraust og sjálfsagi hafi aukist smám saman með verunni í unglingasmiðjunni. Hann 

hefur einnig eignast stóran vinahóp. „Ég var búinn að ná markmiðunum og orðinn  

hamingjusamur, með sjálfstraust og vini og einfaldlega ánægðari. Og svo fannst mér ég 

vera  betri manneskja.“ Edda segist hafa lært í unglingasmiðjunni hvernig maður eigi að 

fara að því að eignast vini og hvernig koma eigi fram við vini sína. Áður hafi hún verið 

mjög feimin og varla þorað að tala við fólk. Einnig átti hún það til að segja frá 

leyndarmálum vina sinna og þannig missti hún vini en að hún hafi lært í unglingasmiðjunni 

að vera opin og að halda trúnað við vini sína. Hún segist hafa fundið mikla breytingu á 

sjálfri sér, sér hafi farið að líða mun betur, bæði í skólanum og heima. Edda glímdi við 
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vandamál sem foreldrar hennar vildu að hún ræddi við sálfræðing um en henni fannst hún 

ekki geta það þar sem traust þeirra á milli var ekki til staðar. 

Áður en ég fór í unglingasmiðjuna, þá átti ég vandamál sem ég 

þurfti að vinna úr. Ég treysti ekki sálfræðingum eða neitt, því þeir 

eru ekki búnir að vinna neitt traust hjá manni. En svo fór ég í 

unglingasmiðjuna og þau vinna traustið hjá manni og það er allt 

öðruvísi að tala við þau. Þá talaði ég mikið við þau um vandamálin 

mín. Og þau hjálpuðu mér rosa mikið í gegnum það allt. Maður 

veit að maður getur talað um allt við þau. Og þau hjálpuðu mér 

rosa mikið í gegnum [þennan vanda]. Þetta allt bara hjálpaði mér 

mjög mikið. Núna í dag er bara mikið betra, ég get talað við fólk 

um vandamálin mín og allt. 

Í fimm af þeim átta viðtölum sem tekin voru, lögðu viðmælendur fram eigið mat á hvar 

þau væru stödd í lífinu nú ef ekki hefði verið fyrir þjónustu unglingasmiðjunnar. Inga 

vitnar til þess hvernig hún var áður en hún hóf þátttöku í unglingasmiðjunni og sagðist 

eflaust myndu enn vera mjög feimin og vinalaus. Einnig sagðist hún eflaust ekki þora að 

fara ein út í búð eða strætó, því þannig voru aðstæður hennar áður fyrr. Andrea var viss 

um að hún væri þá að glíma við mikið þunglyndi og að „ef það hefði ekki verið fyrir 

unglingasmiðjuna, veit ég ekki hvar ég væri í dag. Ég hefði örugglega farið í eitthvað rugl 

eða eitthvað, reynt að gera eitthvað til að fá meiri athygli.“ Dagmar tók í sama streng og 

sagðist vera viss um að þá hefði lítið breyst hjá sér og að hún væri ekki í góðum 

félagsskap, því hún var þegar á leið þá braut áður en unglingasmiðjan kom til sögunnar 

„...en ég þurfti á þessu að halda, mjög mikið.“ Brynjar segist þess fullviss um að hann væri 

með mun minna sjálfstraust og þyrfti enn að glíma við mikla fælni og „væri bara svona 

„lóner“ held ég.“ Áhrif unglingasmiðjunnar á líf Eddu voru mjög afdrifamikil, því þar heyrði 

hún í fyrsta skipti að börn og unglingar færu stundum í fóstur þegar illa gengi heima. Hún 

frétti það frá vinkonu sinni sem hún kynntist í unglingasmiðjunni. Eftir að hún útskrifaðist 

var tekin ákvörðun um að hún myndi fara í fóstur í nokkurn tíma og segir hún það hafa 

skipt sköpum fyrir sig og sína framtíð. Einnig nefnir hún að hún hefði ekki kynnst þeim 

góðu vinum sem hún á í dag og „ekki lært það sem ég lærði í unglingasmiðjunni. Þau 

kenndu mér svo rosa mikið um framkomu. Ég var svo lokuð manneskja að ég átti ekki 
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vini.“ Því telur hún að ef ekki hefði verið fyrir unglingasmiðjuna hefði hún hvorki haft 

kjarkinn né þá vitneskju sem þurfti, til þess að sækja um að fara í fóstur. Auk þess sem 

hún lærði þar að opna sig og tjá sig á réttan hátt sem varð til þess að hún lærði að eignast 

vini. Þátttakan hefur því átt stóran þátt í því að gera hana að þeirri sterku manneskju sem 

hún er í dag. 

 Viðmælendurnir töluðu allir mjög hlýlega til unglingasmiðjunnar og kunnu vel að 

meta þá aðstoð sem þeim var veitt á þessum tíma. Dagmar hefur mjög hlýjar tilfinningar 

til þessa tíma og segir að í unglingasmiðjunni hafi hún fengið að kynnast sjálfri sér betur 

auk þess sem hún kynntist yndislegum krökkum og fékk stuðning frá starfsfólkinu. 

Ég elska þennan stað sko, hann er bara bestur! Ég kom 

náttúrulega út úr því að vera lögð í einelti út í það að vera með 

vinahóp skilurðu. Ég fór að finna hvað ég get gert og að mér þykir 

vænt um sjálfa mig. Ég lærði bara smám saman hvað lífið getur 

verið gott líka. Það var náttúrulega alltaf gaman hjá okkur og 

maður var alltaf að læra eitthvað nýtt um sjálfan sig og líka bara 

að vera með þessa vini. Að eiga góða vini, trausta vini. Það 

hjálpaði mjög mikið.  

Hún nefndi einnig að hún hafi vel kunnað að meta að í unglingasmiðjunni fengu þau að 

vera þau sjálf. Hún hefur upplifað skólann og félagsmiðstöðina sem þannig umhverfi að 

allir eigi að vera eins og ef viðkomandi passar ekki í það mót, þá er hann utanveltu. Fólk sé 

mismunandi og þeir sem eiga erfitt þurfa  

meiri hjálp en aðrir, sem við fáum ekki úr okkar skóla. En svo 

vorum við í unglingasmiðjunni og við erum með brotna sjálfsímynd 

og allt þetta og við fáum bara svona [tilfinningu] „ég er alveg eins 

og hinir, ég get þetta alveg“. 

 Hún segir að þátttakan í smiðjunni hafi gefið sér og hinum hópmeðlimunum aukið 

sjálfsöryggi og trú á sjálf sig og að það hafi gert gæfumuninn upp á framtíðina að gera. 

Friðrik talaði mikið um að nú sé samfélagið orðið nokkuð breytt frá því sem áður var. Nú 

eru unglingar svo mikið í tölvusamskiptum og... 

Það að hitta einhvern og tala við í alvörunni er allt annað en að 

tala við á netinu. Það er ákveðin þörf fyrir að [fólk] læri mannleg 
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samskipti. Langflestir hafa þörf fyrir almenna félagshæfni til að 

kynnast fólki af hinu kyninu, til þess að geta unnið eðlilega í ýmsu 

starfsumhverfi. Að vera kurteis, að geta verið umhyggjusamur og 

skynja það sem aðrir eru að segja.   

Það sé því mikilvægt fyrir samfélagið allt að fólk læri mannleg samskipti til að samskipti 

manna á milli fari fram með besta mögulega hætti. Andrea talaði mikið um hvað henni 

fannst hún vera heppin að fá að nýta sér þessa þjónustu á sínum tíma, að alltof fáir ættu 

þennan möguleika og var hún mjög þakklát fyrir að fá sjálf þetta tækifæri. 

Mér fannst alltaf, eftir að ég hætti, hvað ég var heppin að fá að 

komast þarna inn en ekki hinir hundrað sem hefðu þurft að komast 

þarna inn líka. Ég held bara að allir sem fóru þarna inn í þennan 

hóp hafi farið hamingjusamir út. Þetta hefur hjálpað fullt af fólki.  

Ég hefði ekki viljað breyta þessum árum. Sko frá einn til tíu, þá fá 

þau alveg níu stjörnur. Mitt mat er bara að þetta var allt æðislegt. 

Ég held að ég væri ekki hérna án þeirra. 

Brynjar segist upplifa sjálfan sig sem nokkurs konar Harry Potter, að því leyti að  

...hann var svona einfari en svo komst hann að því að hann er 

galdramanneskja og eignast þessa vini. Hefði hann ekki komist að 

því að hann væri galdramanneskja hefði hann bara verið fastur 

eins og hann var, bara einfari. Ef ég hefði ekki haft þetta 

[unglingasmiðjuna], þá hefði ég örugglega ekki fengið 

sjálfstraustið til að tala við fólkið sem ég talaði við í skólanum og 

ég held að það sé rosa munur. Maður gæti í raun alveg sagt að 

þetta sé eins og ég, töfrakrafturinn hjá honum voru galdrar, mínir 

voru sjálfsöryggi og sjálfstraust og það fékk ég í 

unglingasmiðjunni.  
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8. Umræður 

Eins og fram kemur í inngangi var markmið þessarar rannsóknar að skoða hver væri 

upplifun fyrrum þátttakenda af unglingsmiðjunum í Reykjavík, hver þjónustuþörf þeirra 

var, hvernig þeir upplifðu árangur sem og hvort bæta mætti þjónustuna með einhverjum 

hætti. Þetta var talið mikilvægt til að skýra hvort úrræðið skili tilætluðum árangri og hvort 

finna megi leiðir til að bæta þjónustuna við þennan annars afskipta samfélagshóp. 

 Fjallað var um starfsemi unglingasmiðjanna, hvernig hún þróaðist, 

hugmyndafræði, helstu markmið smiðjanna og hvaða hópur einstaklinga það er sem helst 

nýtir sér þjónustu af þessu tagi. Rætt var um lífsskeiðið unglingsárin og hvað það er sem 

helst einkennir það tímabil. Gerð var grein fyrir hvers vegna samskipti við jafnaldra skipta 

svo miklu máli á unglingsárunum og hvaða gildi hópvinna hefur fyrir unglinga. Einnig var 

skoðað hvaða lagalegu, félagslegu og sálrænu atriði einkenna þetta lífsskeið og gerð stutt 

grein fyrir þeim. Þá var varpað ljósi á þær afleiðingar sem einelti og félagsleg einangrun 

getur haft á sálarlíf og sjálfsmynd þeirra er fyrir verða. Í síðasta kafla fræðilega hluta 

ritgerðarinnar var svo fjallað um þau úrræði sem nýtt hafa verið erlendis fyrir þennan 

samfélagshópá leið hans til betra lífs. Þá var fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru við 

vinnslu rannsóknar, hvernig framkvæmd var háttað sem og þau siðferðilegu álitamál er 

upp geta komið við rannsókn sem þessa. Að lokum voru svo helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman og greint frá þeim þemum sem fram komu við vinnslu 

gagna. 

Til að veita þeim börnum og unglingum, sem glíma við þennan þögla vanda, þá 

aðstoð sem þau þarfnast, er mikilvægt að foreldrar, kennarar, félagsráðgjafar og annað 

fagfólk taki höndum saman og séu með vökult auga fyrir þeim börnum sem þurfa á aðstoð 

að halda. Þá er afar þýðingarmikið að allir leggist á eitt við að finna hæfilega lausn til að 

takast á við erfiðleikana og veita barninu þann stuðning sem það þarfnast. 

Unglingasmiðjurnar í Reykjavík voru stofnaðar með það fyrir augum að styðja við þá 

unglinga sem glíma við félagslega erfiðleika af einhverju tagi. Fram hefur komið að flestir 

þessara unglinga eru mjög félagslega einangraðir og hafa margir orðið fyrir einelti í 

jafningahópi sínum. Markmiðið með unglingasmiðjunum er meðal annars að bæta líðan 

þessara unglinga, draga úr einangrun þeirra, auka hæfni í félagslegum samskiptum, auka 
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félagsþroska, efla sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 

2008; Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2009). Óumdeilanlega er afar mikilvægt að starfsmenn 

unglingasmiðjanna hafi þekkingu á þeirri hugmyndafræði sem þar er unnið eftir og séu í 

stakk búnir að vinna eftir henni. Þar sem bakgrunnur starfsmanna getur verið mismunandi 

er áríðandi að þeir fái viðeigandi þjálfun í notkun hugmyndafræðinnar til að starfið verði 

nægilega markvisst. Tiltölulega hljótt hefur verið um starfsemi unglingasmiðjanna og 

virðast þær ekki vera sérlega þekkt úrræði í samfélagi okkar og byggir höfundur það 

meðal annars á því að þegar hann segir frá því við hvað hann vinnur virðist nánast enginn 

gera sér grein fyrir hvað það starf feli í sér og einnig á því hversu lítið úrræðið hefur verið 

rannsakað á þeim rúmum 30 árum sem það hefur verið starfrækt. Til þess að 

unglingasmiðjurnar geti þjónað hlutverki sínu sem skyldi er afar mikilvægt að fagfólk í 

málefnum barna og ungmenna, þekki til þessa úrræðis og viti hvaða tilgangi þeim er ætlað 

að þjóna. 

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með að svara í rannsókninni eru: 

„Hver var þörf þátttakenda fyrir þjónustu? Hvernig var upplifun þátttakenda af 

þjónustunni? Hvernig upplifðu þátttakendur árangur af úrræðinu? Hvernig væri hægt að 

bæta þjónustuna?“. Fyrsta spurningin, hver þörf þátttakendanna var fyrir þjónustu, skiptir 

miklu máli til að átta sig á því hvers vegna úrræði á borð við unglingasmiðjurnar, er 

mikilvægt afl í samfélagi okkar. Öllum börnum og unglingum ætti að líða vel í umhverfi 

sínu og í jafningjahópnum og því er mikilvægt að grípa inn í hjá þeim einstaklingum þar 

sem slíkt er ekki til staðar. Allir viðmælendurnir höfðu sínar ástæður fyrir því hvers vegna 

þeir nýttu sér þjónustu unglingasmiðjanna og var mjög mismunandi hvort þeir töldu sig 

hafa þörf fyrir þjónustu af þessu tagi, á þeim tíma. Eftir að hafa ákveðið að taka þátt í 

unglingasmiðjunni, sáu þeir þó hvers konar þjónusta var þarna í boði og með hvaða hætti 

þeir gætu nýtt sér hana. Flestir viðmælendanna glímdu við mikla félagslega einangrun og 

höfðu margir þeirra orðið fyrir einelti í skólanum og útskúfun úr jafningjahópnum. Nokkrir 

viðmælendanna nefndu að erfiðar heimilisaðstæður hefðu verið til staðar á þessum tíma 

og að það væri hluti af ástæðunni fyrir þátttöku í starfseminni. Sumir glímdu einnig við 

mikla andlega vanlíðan og hafði einn til að mynda gert sjálfsvígstilraun. Svo, af svörum 

þeirra að dæma, var mikil þörf fyrir þjónustu af einhverju tagi, þó misjafnar ástæður gætu 

hafa legið að baki þessari þjónustuþörf. Eins og fram hefur komið, í fræðilega hluta 
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þessarar ritgerðar, skipta jákvæð jafningjasamskipti miklu máli fyrir þroska barna og 

unglinga. Ef jákvæð samskipti eru ekki til staðar fyrir viðkomandi getur það haft mjög 

slæmar afleiðingar á sjálfsmynd og líðan einstaklingsins (Berk, 2007; Santrock, 2008; 

Erdley o.fl., 2001).  Það er því afar áríðandi, að grípa inn í, eins fljótt og hægt er, þegar 

ljóst er að einstaklingur er utanveltu úr jafningjahópnum, til að koma í veg fyrir slæmar 

afleiðingar af félagslegri einangrun.  

Ekkert eitt einfalt svar nær því að lýsa ólíkri upplifun og reynslu átta einstaklinga. 

Fyrir mörg þeirra skipti höfuðmáli að vita til þess að hinir unglingarnir í hópnum, sem og 

starfsmennirnir, hefðu áhuga á því sem þau hefðu að segja og hefðu skilning á því sem 

þau hefðu gengið í gegnum. Það að vita að maður sé ekki sá eini sem lent hefur í erfiðri 

reynslu, getur skipt miklu máli varðandi það að finnast maður sjálfur ekki eiga sök á 

vandanum. Sumir viðmælendanna nefndu að það hefði verið gott fyrir sig að komast út úr 

erfiðum heimilisaðstæðum og eiga í jákvæðum jafningjasamskiptum, þar sem slík 

samskipti voru í flestum tilfellum af skornum skammti. Margir höfðu upplifað einelti í 

skólanum sínum og leið því vel að komast í umhverfi þar sem þeir eignuðust vini og þurftu 

ekki að óttast slíkt. Nefnt var að mikilvægur þáttur í starfsemi unglingasmiðjanna væri að 

þar lærðu þau takast á við kvíða sinn og að treysta öðrum, sem þau töldu mjög mikilvægt 

til að geta átt í eðlilegum samskiptum við annað fólk. Nokkrir nefndu mikilvægi þess að 

gera hluti sem þarf að gera í daglegu lífi, þó þeir séu ekki skemmtilegir. Einnig kom fram 

að gott hefði verið ef þau hefðu fengið meiri þjálfun á þeim sviðum sem takast þarf á við í 

raunveruleikanum til að undirbúa þau betur undir lífið. Einn einstaklingurinn nefndi að 

það að þjálfa samskiptafærni í fjölbreyttum aðstæðum væri mjög gott fyrir þá einstaklinga 

sem eiga í samskiptaerfiðleikum og líður illa utan síns daglega umhverfis. Það samræmist 

mjög kenningunni um þægindahringinn, sem rætt hefur verið um og er hluti af 

reynslunámi. Að með því að læra jákvæða hegðun og samskipti, í nýjum aðstæðum, er á 

auðveldari hátt hægt að yfirfæra þessar jákvæðu breytingar á stærra svæði í umhverfi 

einstaklingsins. Þetta er mikilvægt til að stækka það svæði sem viðkomandi einstaklingur 

sýnir jákvæðari hegðun og samskiptamynstur en áður og stækkar þar með það umhverfi 

sem honum líður vel í. Viðmælendurnir voru flestir sammála um það að bæði hópfundir 

og einstaklingsfundir væru mjög svo gagnlegir til að fá það út úr starfinu sem þau sóttust 

eftir. Á hópfundunum var hægt að leysa úr ágreiningsmálum hópsins á skilvirkan hátt auk 
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þess sem rædd voru ýmis mikilvæg mál. Einstaklingsfundirnir væru vel til þess fallnir til að 

geta rætt í einrúmi erfiðari mál og finna fyrir skilningi og fá ráðleggingar þegar á þyrfti að 

halda. Þeir tveir sem ekki kunnu að meta fundi af þessu tagi, viðurkenndu báðir að eiga 

erfitt með að tjá tilfinningar sínar og líðan og því fannst þeim slíkir fundir oft óþægilegir. 

Annar þeirra sagðist þó heldur hafa viljað tjá sig á einstaklingsfundum en fannst sér ekki 

standa það nægilega mikið til boða. Höfundi þótti áhugavert að báðir þessir einstaklingar 

voru fremur lokaðir karlmenn og veltir fyrir sér hvort að algengara sé að þeim þyki 

hópumræður um líðan og tilfinningar almennt óþægilegri og minna gagn að, en kvenkyns 

þátttakendum. Allar stúlkurnar voru mjög jákvæðar gagnvart hópumræðunum en aðeins 

helmingur strákanna. Vegna smæðar úrtaksins er þó ekki hægt að alhæfa um þennan 

kynjamun á viðhorfi en þó er athyglisvert að hann hafi komið fram. Þeir viðmælendur sem 

fóru í ferðalag með hópnum sínum, töluðu um hversu skemmtileg og gagnleg sú reynsla 

hafi verið. Þar hafi þau þurft að takast á við ýmsa erfiðleika sem koma annars ekki upp í 

daglegu lífi og að það hafi hjálpað þeim mjög mikið til að takast á við þann kvíða og ótta 

sem þau glímdu við. Þau töldu ferðalögin vera afar mikilvægan þátt af starfseminni þar 

sem margt hafi unnist í þeim ferðum en ferðalögin eru einmitt í anda ævintýrameðferðar 

sem þegar hefur verið rætt um í ritgerðinni.  

Allir viðmælendur töluðu um að félagsleg einangrun þeirra hefði minnkað til muna 

og að þeir hefðu eignast góða vini í unglingasmiðjunni. Þar lærðu þau einnig að eiga í 

jákvæðari samskiptum við jafnaldra sína, lærðu að treysta öðrum og tjá tilfinningar sínar. 

Þau, sem höfðu áður glímt við kvíða, lærðu hvernig best væri að takast á við kvíða sinn og 

fundu töluverðan mun á sér hvað það varðaði. Unglingarnir urðu almennt sjálfsöruggari 

og fundu að þau sjálf og skoðanir þeirra skiptu máli. Allt þetta varð til þess að sjálfsmyndin 

batnaði til muna og þau fóru að hafa trú á sjálfum sér, sínum hæfileikum og getu. Fyrir 

þátttöku í unglingasmiðjunni hafði einn einstaklingur verið í fremur slæmum félagsskap og 

var farinn að fikta við áfengi og reykingar en eftir að hafa eignast vini í unglingasmiðjunni, 

breyttist stefnan og hann ákvað að feta aðrar leiðir í lífi sínu. Þátttakendurnir töluðu um 

að eftir að hafa nýtt sér úrræðið hafi þeir almennt verið hamingjusamari, opnari, 

jákvæðari, með betra sjálfstraust og jákvæðari sjálfsmynd en áður. Auk þess kom fram að 

í unglingasmiðjunni lærðu þau hversu gott lífið getur verið. Þetta voru einstaklingar sem 

flest allir höfðu upplifað mikla félagslega höfnun og jafnvel lent í einelti og því voru sumir 
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að upplifa í fyrsta skipti, hversu gott lífið getur verið. Í einu viðtalinu kom fram að 

viðkomandi hafði á sínum unglingsárum, átt það til að skera sig í handleggina og hafði á 

einum tímapunkti reynt sjálfsvíg. Sá einstaklingur talaði með mikilli hlýju um 

unglingasmiðjuna og sagði að sér hefði liðið mun betur en áður eftir þátttökuna þar. Þar 

hafi hann lært betri aðferðir við að takast á við sálræna vanlíðan og erfiðleika, en að skera 

sig. Það má því kannski velta því fyrir sér hvort úrræðið hafi bjargað lífi þessa einstaklings, 

sem áður upplifði mikla innri vanlíðan eftir langvarandi einelti. Vitanlega var munur á því 

hversu lengi einstaklingarnir höfðu nýtt sér úrræðið og því hversu miklar breytingar þeir 

töldu sig hafa gengið í gegnum. En þeir sem lengur höfðu verið, voru  yfirleitt jákvæðari í 

garð þjónustunnar. Einnig virtist svo sem að kvenkyns viðmælendur væru jákvæðari í garð 

þjónustunnar og voru stúlkurnar ófeimnari við að þakka unglingasmiðjunni þær jákvæðu 

breytingar sem áttu sér stað í lífi þeirra á þessum tíma. Þetta var að vísu það lítið úrtak að 

ekki er hægt að alhæfa neitt um hvort það sé almennt viðhorf kynjanna til 

unglingasmiðjanna en ástæðan gæti einnig verið sú að konur eigi auðveldara með að tjá 

tilfinningar sínar og líðan og hafi því verið tilbúnari til að lýsa þeim breytingum sem þær 

upplifðu á þessum tíma. 

Að lokum verður hér reynt að svara síðustu spurningunni um hvernig væri hægt að 

bæta þá þjónustu sem fram fer í unglingasmiðjunum. Ekki voru margir viðmælendur sem 

höfðu skoðun á því hvað betur mætti fara í starfsemi unglingasmiðjanna. Flestir voru á 

þeirri skoðun að starfið, sem þar væri unnið, væri mjög gott eins og það væri. Þó kom 

fram óánægja með það að ekki væri nein eftirfylgni til staðar. Sumum viðmælendum 

fannst svolítið eins og þeim væri hent út í djúpu laugina og stuðningnum skyndilega kippt 

undan þeim. Flestir voru ósáttir við að þurfa að hætta að sækja þjónustu 

unglingasmiðjanna og hefðu gjarnan viljað fá að vera lengur. Áhugavert er að velta fyrir 

sér hvort þau hefðu verið sáttari við að hætta ef um einhverja eftirfylgni hefði verið að 

ræða, þar sem helsta ástæðan fyrir að þau hefðu viljað nýta sér þjónustuna lengur, var sú 

að þeim var farið að þykja vænt um starfsfólkið og hina unglingana og fannst því erfitt að 

þurfa skyndilega að hætta að hitta þetta fólk. Einn viðmælandi nefndi hversu slæmt hefði 

verið að missa einn starfsmann á miðjum vetri, þegar hann snéri sér að öðrum störfum og 

taldi hann mikilvægt að starfsfólk væri ráðið með það fyrir augum að ljúka vetrinum með 

hópnum. Einnig var nefnt að fleiri hóp- og einstaklingsfundir hefðu verið til bóta fyrir 
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unglingana auk þess sem mikil útivera var talin vera af hinu góða og gjarnan mætti hafa 

meira af henni á dagskrá. Eins og áður hefur verið greint frá, var nefnt að aukin þjálfun í 

daglegu lífi hefði verið gagnleg fyrir unglingahópinn. Þar væri þeim kennt að takast á við 

hluti eins og eldamennsku og þrif, því það væri gagnlegt til að undirbúa unglingana fyrir 

lífið þar sem slíkt er hluti af daglegu lífi. Hér kemur aftur í ljós hversu mikilvægt fyrrum 

þátttakendur unglingasmiðjanna, telja reynslunám vera. Þar sem reynslunám snýst um að 

þjálfa ákveðna færni í raunverulegum kringumstæðum og um það að einstaklingarnir læri 

af eigin reynslu en ekki eingöngu af frásögn annarra. Einnig kom fram í viðtölunum, að 

viðmælendurnir töldu að mikilvægt væri að fleiri sambærileg úrræði væru til staðar í 

borginni, sem og á landinu öllu, þar sem þau þekktu til margra sem hefðu getað nýtt sér 

úrræðið en fengu ekki tækifæri til þess. Þau töldu að þörfin fyrir úrræði af þessu tagi væri 

mjög mikil þar sem mörgum unglingum liði illa í umhverfi sínu og gæti þjónusta af þessu 

tagi hjálpað þeim töluvert. 

Annað áhugavert sem kom fram í rannsókninni var meðal annars hversu mikilvægt 

viðmælendum fannst hlýlegt húsnæði vera. Nánast allir nefndu að það skipti gríðarlegu 

máli fyrir starfsemi af þessu tagi, að starfið fari fram í hlutlausu og hlýlegu húsnæði. Sumir 

nefndu að afar óhentugt væri ef starfsemin færi fram í skólaumhverfinu þar sem þeim 

sjálfum hafi liðið illa í því umhverfi og vildu því síður eyða fleiri stundum þar en þau gerðu 

þegar. Einnig töldu þau að slíkt myndi skapa fordóma af hálfu jafningja sem sæju 

afmarkaðan hóp unglinga vera safnað saman að skólatíma liðnum. Enginn viðmælenda 

sagðist hafa fundið sér stað í félagsmiðstöðvum, þar sem það umhverfi væri mótað eftir 

þörfum meðalunglingsins en tæki ekki mið af þeim sem standa utan jafningjahópsins. 

Félagsmiðstöðvar sinna góðu félagsstarfi en upplifun viðmælenda í rannsókn þessari, 

virðist vera sú, að aðeins þeir unglingar, sem væru félagslega sterkir og væru hluti af 

jafningjahópnum, fengju jákvæða reynslu út úr starfsemi félagsmiðstöðva. Þeir sem væru 

utanvelta úr jafningjahópnum í skólanum og í frístundum, væru það einnig í umhverfi 

félagsmiðstöðvanna.  

Eins og sjá má á þessari samantekt úr niðurstöðum rannsóknar, er ljóst að vandi 

þjónustunotenda unglingasmiðjanna getur verið af ýmsum toga og getur verið ærið 

djúpstæður og alvarlegur. Upplifun viðmælanda var almennt sú að þjónustuþörf þeirra 

væri nokkuð mikil og sjá þau það betur nú eftir að þau náðu auknum aldri og þroska. 
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Viðmælendur eiga góðar minningar um þátttökuna í unglingasmiðjunum og hugsa flestir 

til þess tíma með hlýju í hjarta. Allir voru sammála um að árangur hefði náðst með 

þátttökunni, í það minnsta hefði dregið verulega úr félagslegri einangrun viðkomandi. Og í 

sumum tilvikum hafði átt sér stað mikil breyting á andlegri líðan, hegðan, samskiptafærni 

og sjálfsöryggi. Viðmælendur voru almennt á þeirri skoðun að starfsemi 

unglingasmiðjanna væri góð eins og hún er, en þó komu fram nokkur atriði sem þeim 

fannst að betur gætu farið. Helst væri ástæða til að auka eftirfylgni auk þess sem gerðar 

voru smávægilegar athugasemdir við dagskrá starfseminnar. 

Þegar helstu styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar eru skoðaðir, kemur fyrst 

upp í hugann þær takmarkanir sem eigindlegar rannsóknir bera með sér. Ekki er hægt að 

alhæfa niðurstöður á allt þýðið, þegar eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar, þar 

sem aðeins eru skoðuð viðhorf fárra einstaklinga. Á móti kemur að mikil dýpt næst með 

þessari aðferð þar sem viðmælendur lýsa sinni upplifun af þjónustunni mjög ítarlega. Það 

má því segja að helsti styrkleiki rannsóknarinnar sé um leið hennar helsti veikleiki. 

Það sem einna helst kom á óvart við vinnslu rannsóknarinnar var hversu viljugir 

viðmælendur voru til þátttöku. Vissulega voru þó nokkrir einstaklingar í úrtaki sem ekki 

sýndu rannsókninni áhuga og neituðu þátttöku en þeir sem samþykktu þátttöku voru 

almennt mjög jákvæðir og áhugasamir um rannsóknina. Þetta kom rannsakanda töluvert á 

óvart þar sem umræðuefni rannsóknarinnar var eitt erfiðasta tímabil í lífi þessara 

einstaklinga og voru viðmælendur beðnir um að segja frá tilfinningum sínum og líðan frá 

þessu tímabili. Ekki eru allir tilbúnir að setjast niður með ókunnugri manneskju og ræða 

erfitt tímabil í sínu lífi og má gera ráð fyrir að það sé sérstaklega erfitt fyrir fólk sem hefur 

upplifað mikla höfnun frá jafningjum og öðrum í samfélaginu, glímt við lágt sjálfsmat, 

kvíða og þunglyndi og aðra slíka erfiðleika. Því má segja að það, að einstaklingar sem 

glímdu við vanda af þessu tagi fyrir ekki svo löngu síðan og hafi verið tilbúnir til þátttöku í 

rannsókn af þessu tagi, lýsi því hversu miklar framfarir hafa orðið á félagslegri stöðu þeirra 

og hversu sterkir og sjálfsöruggir einstaklingar þeir eru í dag. Einnig kom á óvart hversu 

jákvæðir viðmælendurnir voru í garð unglingasmiðjanna og hversu sterkar tilfinningar þeir 

virtust bera til þessarar upplifunar sinnar. Fáir höfðu eitthvað neikvætt um reynslu sína að 

segja og allir töluðu um jákvæðar breytingar sem hefðu átt sér stað í lífi þeirra meðan á 

þátttöku í unglingasmiðjunum stóð. Vissulega má reikna með að þeir sem neikvæðari 
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reynslu hafa, hafi síður verið tilbúnir til þátttöku í rannsókninni, eins og áður hefur verið 

sagt frá, en um það verður ekkert staðhæft. 

Í þessari rannsókn var ákveðið að einblína á viðhorf notenda unglingasmiðjanna 

gagnvart þeirri þjónustu sem þeir fengu á sínum unglingsárum, hver þörf þeirra var fyrir 

þjónustu og með hvaða hætti þeir upplifðu breytingar hjá sjálfum sér. Áhugavert væri að 

gera framhaldsrannsókn á afdrifum og upplifunum fyrrum þátttakenda í 

unglingasmiðjunum í Reykjavík. Áhugavert væri einnig að skoða hvernig einstaklingum 

sem glímdu við sambærilega erfiðleika á unglingsárum sínum, en fengu ekki þjónustu við 

hæfi, hefur farnast í sínu lífi. Sjónarhorn foreldra þeirra unglinga sem nýttu sér þjónustu 

unglingasmiðjanna, væri einnig áhugavert að skoða nánar til að fá þeirra sýn á hvernig 

þjónustan hafði áhrif á barn þeirra. Þannig fengist annað sjónarhorn á sama málefnið og 

væri áhugavert að sjá hvort svörin væru með einhverjum hætti ólík svörum 

þátttakendanna sjálfra. 

Það sem einna helst mætti bæta í þjónustu unglingasmiðjanna, er eftirfylgni. Í 

rannsókninni kom fram hversu óöruggir viðmælendur voru þegar kom að því að útskrifast 

úr unglingasmiðjunni og telur höfundur að eftirfylgni gæti verið þeim til hagsbóta. Lagt er 

til að hún yrði með þeim hætti að útskrifuðum þátttakendum væri boðið að hittast eitt 

kvöld í mánuði í einn vetur. Þá gætu þeir sem kysu að nýta sér það, mætt eins oft, eða 

eins sjaldan og þeir sjálfir kysu. Eins og fram kom í rannsókninni, fannst flestum afar 

gagnlegt að vita til þess að þau gætu ávallt leitað til starfsmanns ef á þyrfti að halda. 

Höfundur telur að eftirfylgni af þessu tagi yrði til þess að notendurnir yrðu öruggari þegar 

að útskrift kæmi ef þeir vissu til þess að dyrnar að unglingasmiðjunni stæðu þeim enn 

opnar. Að öðru leyti er það mat höfundar að unglingasmiðjurnar sinni því hlutverki sem 

þeim er ætlað, að minnsta kosti er það upplifun viðmælenda í rannsókninni að þátttakan 

hafi borið árangur og orðið til þess að þeir eignuðust vini, urðu sjálfsöruggari, áttu 

auðveldara með að tjá sig, fundu fyrir meiri vellíðan og hæfni þeirra í félagslegum 

samskiptum jókst. 
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9. Lokaorð 

Að eiga vini og finnast maður tilheyra jafningjahópi, getur skipt töluverðu máli varðandi 

almenna vellíðan einstaklingsins. Þetta er sérlega mikilvægt á unglingsárunum, þar sem 

það tímabil einkennist af mikilli þörf fyrir að vera samþykktur af félögunum. Góð samskipti 

milli jafningja skipta einnig miklu máli fyrir eðlilegan félagsþroska sem og almenna 

vellíðan unglingsins. Börn og unglingar, sem eiga erfitt uppdráttar félagslega, eru í 

auknum áhættuhópi varðandi ýmsa erfiðleika. Komið hefur í ljós samband milli slakrar 

félagslegrar stöðu og aukinnar sjálfsvígshættu, afbrotahegðunar, vímuefnanotkunar og 

þunglyndis og er því mikilvægt að stuðla að góðri þjónustu fyrir þessa einstaklinga. Það að 

styðja vel við þá einstaklinga sem glíma við erfiðleika af þessu tagi, hefur mikið 

forvarnargildi og skiptir afar miklu máli að rétt sé staðið að þessum þætti forvarna til að fá 

sem best mótaða einstaklinga út í samfélagið. Staða og afdrif þeirra einstaklinga sem 

upplifað hafa mikla félagslega einangrun í æsku eða á unglingsárum, virðast lítið hafa 

verið skoðuð. Úrræði, sem hafa að markmiði að styðja við þennan þjóðfélagshóp, virðast 

vera af skornum skammti um heim allan, eða eru í það minnsta ekki mjög sýnileg út á við. 

Þegar það hlutfall barna, sem líður illa í skólanum sínum, eiga fáa vini eða hafa orðið fyrir 

einelti, er skoðað, kemur í ljós að þetta er mun hærra hlutfall en ásættanlegt er. Margir af 

þessum einstaklingum fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda til að líða vel í 

umhverfi sínu. Það ætti að vera forgangsatriði, í öllum sveitarfélögum, að styðja vel við 

þennan hóp þar sem forvarnarþjónusta á borð við unglingasmiðjurnar í Reykjavík, getur 

skipt sköpum fyrir velgengni og vellíðan þessara einstaklinga. 

 Nú á tímum efnahagsþrenginga er sparnaður hjá Reykjavíkurborg, sem og hjá 

öðrum, óhjákvæmilegur. Afar mikilvægt er að standa vörð um börn og unglinga í landinu 

til að verja þau fyrir óafturkræfum neikvæðum áhrifum á þroska þeirra og sálrænt ástand. 

Unglingasmiðjurnar í Reykjavík leggja sitt af mörkum við að styðja við þá unglinga, sem 

standa höllum fæti í samfélaginu. Því miður er það oft svo, að þegar kemur að því að skera 

niður þjónustu vegna fjárhagslegra erfiðleika þá bitnar það oftast á þeim sem minna mega 

sín í þjóðfélaginu. Afar mikilvægt er að allir, er hafa málefni barna og unglinga í fyrirrúmi, 

leggi sitt af mörkum til að styðja við að þjónusta sem þessi standi á föstum grunni. Sá 

hópur barna og unglinga, sem hagnast gætu af þjónustu unglingasmiðjanna, er mun stærri 
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en smiðjurnar tvær ná að sinna, sérstaklega ef haft er í huga að þar er einungis sinnt 

þörfum þeirra unglinga er búa í Reykjavík. Vel má gera ráð fyrir að börn annars staðar á 

landinu, hafi einnig þörf fyrir sambærilegt úrræði og skorar höfundur á alla þá, sem hafa 

málefni barna og unglinga í fyrirrúmi, að stofna slík úrræði á fleiri stöðum á landinu. Einnig 

veltir höfundur því fyrir sér hvort ekki væri árangursríkt að stofna til úrræðis fyrir yngri 

börn er glíma við sambærilegan vanda. Það yrði þá enn betri forvörn gegn ýmsum 

erfiðleikum sem annars kæmu fram á unglingsárum. Forsenda hamingjusams lífs er sterk 

sjálfsmynd, vellíðan og jákvætt viðhorf einstaklingsins til lífsins. Börn og unglingar þurfa 

jákvæða hvatningu, örvun og athygli til að byggja upp sjálfsmynd sína og urðu niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að sannfæra höfund um að frekar sé ástæða til að auka og bæta 

þjónustu við þennan unga samfélagshóp en að draga úr henni. 
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Viðaukar 

Beiðni um þátttöku í rannsókn 

Sæl/l 

Sigurlaug H. Traustadóttir heiti ég og er að hefja vinnslu á meistararitgerð minni í 

félagsráðgjöf í Háskóla Íslands. Rannsókn mín felst í að athuga viðhorf fyrrum þátttakenda 

í unglingasmiðjunum í Reykjavík og hvort þær skili tilætluðum árangri og hvernig hægt sé 

að bæta þá þjónustu. 

 

Í rannsókninni verða tekin viðtöl við u.þ.b. 12 fyrrum þátttakendur unglingasmiðjanna og 

er að jafnaði gert ráð fyrir að þeir séu á aldrinum 18-25 ára. Áætlað er að hvert viðtal taki 

um 40-60 mínútur. 

 

Viðtölin verða tekin upp á upptökutæki, þau afrituð frá orði til orðs og síðan munu 

viðtölin verða innihaldsgreind með aðferðum eigindlegrar aðferðarfræði. Nöfn og aðrar 

persónuupplýsingar munu hvergi koma fram, hvorki í skjölum sem innihalda afritun 

viðtala né í rannsóknarniðurstöðum. Fyllsta trúnaðar er gætt af hálfu rannsakanda og mun 

öllum rannsóknargögnum verða eytt eftir að rannsóknin er fullkláruð. 

 

Ég fékk upplýsingar um þá sem hafa nýtt sér þessa þjónustu hjá aðalskrifstofu 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og lentir þú í því úrtaki. Mig langar því að biðja þig um 

að taka þátt í þessari rannsókn þar sem kannað verður þitt viðhorf til þeirrar þjónustu sem 

þú fékkst. Ég mun hafa samband við þig símleiðis á næstu dögum til að ræða við þig um 

hvort þú sért tilbúin/n til þátttöku og til að ákveða hvenær við getum hist til að ræða 

saman. Einnig getur þú haft samband við mig í síma 865-5805 eða með tölvupósti á 

sigutra@hi.is. Ég vil sérstaklega hvetja þig til að hafa samband við mig ef þú ert með 

óskráð símanúmer. 

 

Með bestu kveðjum og með von um jákvæð viðbrögð, 

 

Sigurlaug H. Traustadóttir 

Meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

og uppeldis- og meðferðarfulltrúi í unglingasmiðjunni Tröð. 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn 

 

Kæri þátttakandi 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða hver sé upplifun þátttakenda af þjónustu 

unglingasmiðjanna í Reykjavík, hvort þær skili tilætluðum árangri og hvernig hægt sé að 

bæta þá þjónustu. Þessi rannsókn er mikilvæg til að hægt sé að skoða hvort þjónustan skili 

þeim árangri sem henni er ætlað og hvort það séu einhverjir þættir sem mætti bæta og 

hvaða leiðir væru þá  hentugastar og áhrifaríkastar til þess. Þar sem mikilvægt er að öllum 

börnum og unglingum farnist vel í samfélaginu er því nauðsynlegt að gera allt sem hægt 

er, til að gera þeim það kleift. 

 

Rannsóknin er hluti af MA ritgerð í félagsráðgjöf í Háskóla Íslands og er rannsakandi 

Sigurlaug H. Traustadóttir sem hyggur að útskrift með MA gráðu í félagsráðgjöf 

næstkomandi vor. Hægt er að ná í Sigurlaugu í síma 865-5805 eða á netfangið 

sigutra@hi.is. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er DR. Steinunn Hrafnsdóttir dósent í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og er hægt að ná í hana á netfangið steinhra@hi.is. 

 

Í rannsókninni verða tekin viðtöl við u.þ.b. 12 fyrrum þátttakendur unglingasmiðjanna og 

er að jafnaði gert ráð fyrir að þeir séu á aldrinum 18-25 ára. Áætlað er að hvert viðtal taki 

um 40-60 mínútur. Viðtölin verða tekin upp á upptökutæki, þau afrituð frá orði til orðs og 

síðan munu viðtölin verða innihaldsgreind með aðferðum eigindlegrar aðferðarfræði. 

Nöfn og aðrar persónuupplýsingar munu hvergi koma fram, hvorki í skjölum sem 

innihalda afritun viðtala né í rannsóknarniðurstöðum. Fyllsta trúnaðar er gætt af hálfu 

rannsakanda og mun öllum rannsóknargögnum verða eytt eftir að rannsóknin er 

fullkláruð. Rannsóknin er tilkynningarskyld til Persónuverndar og hefur þegar verið gengið 

frá þeirri tilkynningu. 

 

Samþykki þetta er tvíriti og mun hver þátttakandi halda eftir eintaki. 

 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar rannsóknar og ég er samþykk/ur þátttöku. 

Mér er einnig ljóst að ég er ekki skyldug/ug til að svara einstökum spurningum, kjósi ég 

svo. 

 

___________________ ____________________    ____________________ 

Undirskrift þátttakanda          Undirskrift rannsakanda     Undirskrift leiðbeinanda 
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Viðtalsvísir 

� Hvenær varstu í unglingasmiðjunni? - hvorri? hvaða aldur, hvað langt síðan? 

� Hvernig kom það til að þú færir í unglingasmiðjuna? - Hver átti hugmyndina? hvers 

vegna? 

� Hvað fannst þér um hugmyndina að taka þátt í úrræðinu? Væntingar? 

� Hvernig varstu fyrir úrræðið? Líðan, hegðun, greiningar, samskipti, félagsleg staða. 

Í skólanum, heima, í félagahópnum. 

� Hvað var gert til að reyna að hjálpa þér? Markmiðin, hvernig unnið að þeim 

� Hvernig gekk það? 

� Hvernig var hópurinn þinn? 

� Ertu í sambandi við einhvern í hópnum ennþá? 

� Hvað varstu lengi? Hvers vegna hættir? 

� Hvað fannst þér um tímalengd starfsins? - Fjölda í viku? klst. í hvert skipti? 

� Hvað fannst þér um húsnæðið? - Hefði verið hægt að hafa úrræðið í annars konar 

húsnæði, hvernig? Skólanum? félagsmiðstöð? 

� Hversu mikilvægir voru þér hópfundir, einstaklingsfundir, útivist, ferðalög, listræn 

þjálfun, afþreying? 

� Finnst þér að aðrar áherslur séu betri til árangurs? Hverjar þá?/Hvers vegna ekki? 

� Hvernig varstu eftir útskrift, var breyting? Líðan, hegðun, samskipti, félagsleg 

staða, í skólanum, heima, í félagahópnum 

� En í dag? Hefur það breyst? 

� Finnst þér að þátttakan hafi borið einhvern árangur? Hvernig þá? 

� Hvers vegna heldur þú að þessi breyting hafi átt sér stað? Ef á við  

� Hvaða tilfinningar berðu til smiðjunnar, starfsfólksins, hópmeðlima? 

� Er eitthvað sem þú telur að væri hægt að gera betur í tengslum við þjónustuna? 

� Hvert er heildarmat þitt á unglingasmiðjunum? 

� Eitthvað að lokum? 


