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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A prófs í félagsráðgjöf við félagsvísindadeild Háskóla 

Íslands. Markmið ritgerðarinnar er að kynna reynslunám og  sýna fram á hvernig 

hægt er að nýta reynslunám í félagsráðgjöf. Til að ná þessum markmiðum verður 

fjallað um þróun félagsráðgjafar sem fræðigreinar. Kynntar verða helstu kenningar 

og starfsaðferðir félagsráðgjafar. Fjallað verður sérstaklega um reynslunám og sýnt 

fram á hvernig hægt er að vinna með reynslunám í starfi félagsráðgjafa. 

Félagsráðgjafar koma að fjölbreyttum verkefnum og því er nauðsynlegt að hafa 

fjölbreyttar aðferðir. Með því að nota aðferðir reynslunáms þjálfast félagsráðgjafi í 

því að læra af reynslunni og taka tillit til mismunandi upplifana skjólstæðinga sinna. 

Félagsráðgjöf byggir á heildarsýn og hjálp til sjálfshjálpar meðan reynslunám hvetur 

til ígrundunar á eigin reynslu með það að markmiði að auka þekkingu og skilning á 

eigin hegðun. Það er hægt að finna mikinn samhljóm í helstu kenningum og 

aðferðum félagsráðgjafar og reynslunáms. 
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Inngangur 

Í nútímasamfélagi þar sem hraðinn er mikill gefst fólki takmarkaður tími til að staldra 

við og hugsa. Á hverjum degi verður fólk fyrir einhverri reynslu sem hefur áhrif á það, 

þetta geta verið góð eða slæm áhrif. Til að þessi reynsla nýtist einstaklingum sem 

best þurfum þeir að ígrunda hana. Félagsráðgjafar eru alltaf að hitta fólk með 

margvíslega lífsreynslu að baki. Einnig eru félagsráðgjafar sjálfir með mismunandi 

bakgrunn og reynslu. Ef fólk er meðvitað um fyrri reynslu  og hvað hún getur gert 

fyrir það gengur því betur að breyta slæmum venjum, taka tillit til tilfinninga sinna og 

annarra. Kenningin um reynslunám fjallar um aðferðir og ferli  sem hjálpa 

einstaklingum að vinna úr reynslu og yfirfæra hana í þekkingu. 

Hugmyndafræði reynslunáms passar þannig vel við hugmyndafræði og 

markmið félagsráðgjafa sem leggja áherslu á heildarsýn, mæta einstaklingum þar 

sem þeir eru staddir og hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Til að ná þessum markmiðum er 

mikilvægt að hafa áhrif umhverfisins í huga, hvernig það hefur mótað einstakling og 

hvernig einstaklingur hefur nýtt sér fyrri reynslu sem hann hefur öðlast á lífsleiðinni.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um félagsráðgjöf og reynslunám. 

Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara í þessari ritgerð er hvernig 

reynslunám nýtist í félagsráðgjöf? Til að svara þessari spurningu  verður fjallað um 

félagsráðgjöf í sögulegu samhengi, hvernig hún þróaðist sem starfsgrein. Í framhaldi 

af því verður einnig sagt frá helstu starfsaðferðum og kenningum í félagsráðgjöf. 

Fjallað verður um reynslunám og sagt frá helstu atriðum þess. Verkefni þar sem 

viðfangsefni félagsráðgjafar eru unnin með reynslunámi verða kynnt. Helsta markmið 

með þessari ritgerð er að kynna aðferðir reynslunáms og hvernig það getur gagnast í 

námi, starfi félagsráðgjafa og einkalífi. Með því að skoða þá þætti sem nefndir hafa 

verið fæst svar við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. 

Saga og þróun félagsráðgjafar 

Í þessum kafla verður sagt frá þróun félagsráðgjafar. Kynntir verða helstu 

frumkvöðlar og áherslur þeirra. Einnig verður sagt frá þróuninni á Ísland. 

Félagsráðgjöf á sér ekki mjög langa sögu sem fræðigrein. Það var í kringum 

iðnbyltinguna í Evrópu sem hún fór að þróast sem faggrein. Félagsráðgjöf er sprottin 
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upp úr starfi góðgerðafélaga. Helstu frumkvöðlar greinarinnar lögðu áherslu á 

heildarsýn, gott siðferði og fagleg vinnubrögð. Nokkrar kenningar sem hafa haft áhrif 

á félagsráðgjöf og mótað hana sem fræðigrein eru sálgreining, atferlisfræði, 

mannúðarstefnan, sál-félagslegar kenningar og samskiptakenningar (Farley, Smith og 

Boyle, 2006).  

Sögulegur bakgrunnur félagsráðgjafar 

Hægt er að rekja rætur félagsráðgjafar sem starfsgreinar til kristilegra 

góðgerðafélaga og umbótahreyfingarinnar sem var  starfandi í Evrópu um aldamótin 

1900. Fyrir þann tíma var það hlutverk fjölskyldunnar að sjá um þá meðlimi sína sem 

gátu það ekki sjálfir. Þannig voru umhyggja og samhjálp í höndum ættingja og 

grundvölluð af fjölskylduböndum. Það var í kjölfar iðnbyltingarinnar sem gífurlegar 

samfélagsbreytingar  urðu í flestum löndum Vestur – Evrópu. Fjölskyldu- og 

ættarbönd riðluðust þegar fólk flutti úr sveitum í bæi og borgir til að vinna 

láglaunastörf í verksmiðjum. Með þessari nýju samfélagsgerð komu vandamál sem 

voru áður óþekkt svo sem mikill fjöldi fátækra, sjúkra og heimilislausra (Farley, o.fl, 

2006). 

Þetta ástand leiddi af sér skipulagða góðgerðastarfsemi og voru fyrstu 

góðgerðafélögin stofnuð í Þýskalandi á 18. öld en um líkt leyti var svipuð starfsemi að 

þróast í Englandi. Góðgerðastarf hélt áfram að þróast og um miðja 19. öld  var það til 

dæmis orðin borgaraleg skylda í Þýskalandi að fara í heimsóknir til fátækra. Á 19. öld 

var einnig búið að stofna fjölda  góðgerðafélaga í Englandi. Algengt var að þessi 

starfsemi færi fram á vegum kirkjunnar þar sem lögð var áhersla á að bæta hag 

fátækra.  

Árið 1903 var fyrsti skólinn fyrir félagsráðgjafa stofnaður á Englandi með  styrk 

samtaka góðgerðafélaga. Árið 1912 sameinaðist þessi skóli The London School of 

Economics og varð deild innan hans fyrir félagsvísindi og stjórnsýslustörf. Frá 

Englandi barst svo félagsráðgjöf til Bandaríkjanna.  

Fram á 20.öld átti félagsráðgjöf sér enga eiginlega kenningalega undirstöðu 

heldur sótti þekkingu til hinna ýmsu greina eins og félagsfræði, heimspeki, 

læknisfræði, sálfræði, siðfræði og lögfræði. Það var svo með útkomu bókar Mary 

Richmond, Social Diagnosis, árið 1917 að fræðilegur grunnur var lagður að „case 



 

4 

work”, hinni viðurkenndu starfsaðferð félagsráðgjafa og er Mary Richmond minnst 

sem höfundar grunnhugmynda aðferðafræði félagsráðgjafar (Ása Fanney 

Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008). 

Helstu frumkvöðlar félagsráðgjafar eru Jane Addams og áðurnefnd Mary 

Richmond. Þó að þær tvær hafi verið með helstu brautryðjendum þá voru Addams og 

Richmond ekki alveg sammála um aðferðir. Mary Richmond lagði til að mynda 

áherslu á það að vinna með einstaklinga og þá sérstaklega hjálp til sjálfshjálpar. Jane 

Addams taldi heppilegra að leggja áherslu á hópa- og samfélagsvinnu. Báðar lögðu þó 

áherslu á heildarsýn, gott siðferði og fagleg vinnubrögð. Þó að Addams og Richmond 

hafi greint á varðandi áherslur þá er þessi fjölbreytni einn af helstu kostum 

félagsráðgjafar í dag og ólíkar vinnuaðferðir fá að lifa góðu lífi innan greinarinnar 

(Farley, o.fl, 2006). Áherslur breyttust með tíð og tíma og færðust frá einstaklingnum 

yfir í það að horfa á einstaklinginn í umhverfi sínu með heildarsýn að leiðarljósi.  

Þróun félagsráðgjafar á Íslandi 

Ísland hafði nokkra sérstöðu meðal þjóða í málefnum fátækra. Fátækraframfærslan 

sem var til staðar á Íslandi er elsta fyrirkomulag á opinberri hjálp svo vitað sé til. 

Fátækraframfærslan náði til þeirra þegna sem ekki gátu bjargað sér sjálfir. Í Grágás 

og Jónsbók, fornum lögum Íslendinga, má finna ítarleg fyrirmæli um framfærslu sekra 

manna og fátækra. Ákvæði Jónsbókar voru lítið breytt lengi en sett var 

fátækrareglugerð 1834 og var sú reglugerð í meginatriðum sá grundvöllur sem 

framkvæmd fátækramála hvíldi á. (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, o.fl., 2008). Þessi 

reglugerð var umdeild og mikið gagnrýnd og árið 1907 var sett ný heildarlöggjöf um 

framfærslu fátækra.  

Þróunin á Íslandi var þó aðeins frábrugðin því sem átti sér stað í nágrannalöndum 

okkar og það má rekja til þess að iðnbyltingin var seinna á ferð hér og gekk frekar 

hratt  yfir. Á Íslandi gerðist það þó eins og annars staðar að fólk flutti í þéttbýli og 

urðu þá til ný félagsleg vandamál. Árið 1928 hófst umræða um að alþýðutryggingum 

á Íslandi væri ábótavant og var það svo með lögum um alþýðutryggingar frá 1936 að 

það varð til nokkuð heildstæð framfærslu- og tryggingalöggjöf sem þótti mikið 

framfaraspor. Til að framfylgja þessum lögum og sjá um framkvæmd var 

Tryggingastofnun ríkisins sett á fót sama ár. Næsta stóra skref kom árið 1946 með 
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setningu metnaðarfullra almannatryggingalaga sem höfðu það að markmiði að 

almannatryggingar á Íslandi væru jafngóðar og hjá öðrum vestrænum  þjóðum. Með 

þessari tryggingalöggjöf dró úr því að fólk  væri ómagar og þess í stað áttu allir 

íslenskir ríkisborgarar jafnan rétt samkvæmt lögum. Því meir sem almannatryggingar 

þróuðust dró úr skyldum sveitarfélaga til framfærslu en heldur fjölgaði þeim 

nefndum sem voru skipaðar, til dæmis barnaverndarnefnd, áfengisvarnarnefnd og 

fleiri. Í kringum 1960 var félagsleg þjónustu í Reykjavík orðin nokkuð fastmótuð og 

hefðbundin, starfið mótaðist af framfærslu og tryggingalöggjöf undanfarinna 

áratuga. Á næstu árum fór fram mikil umræða í borgarstjórn Reykjavíkur um 

félagsleg málefni og nauðsyn þess að endurskipuleggja félagslega þjónustu (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, o.fl. 2008). 

Fagþróun í félagsráðgjöf 

Frá upphafi hefur félagsráðgjöf verið með fjölbreyttan hóp viðfangsefna, þar sem 

breiddin í fræðigreininni hefur í senn verið styrkur og veikleiki. Ágreiningur var lengi 

vel innan greinarinnar  varðandi það í hvaða mæli sérhæfing ætti heima innan 

félagsráðgjafar. Frumkvöðlar í félagsráðgjöf lögðu áherslu á heildarsýn og að vinna 

með skjólstæðingum út frá kerfishugsun. Í félagsráðgjöfinni þróuðust ólíkar áherslur, 

annars vegar var það félagsleg umbreytingarvinna og hins vegar meðferðarvinna 

með fjölskyldum og einstaklingum. Þessi tvískipting og ágreiningur honum tengdur 

tafði fyrir faglegri fagþróun í félagsráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

 

Með öflugri menntun og dýpri skilningi á heildarsýn tókst að uppræta þessa tvíhyggju 

og þá togstreitu sem henni fylgdi um val á ákveðinni aðferð og réttmæti hennar 

umfram aðra.  Með þessari heildarsýn fæst skilningur á einstaklingsvanda í ljósi 

samfélagsþátta og því hvernig einstaklingsvandinn birtist í misjöfnum lífsaðstæðum 

einstaklinga og fjölskyldna. 

 Félagsráðgjafi getur valið sér nálgun eftir hugmyndafræðilegum áherslum 

sínum og aðferðir eftir persónulegu áhugasviði sínu og færni. Þó er tvennt sem setur 

honum skorður en það eru siðareglur fagsins og sú krafa sem er gerð um menntun. 

Þau svið sem félagsráðgjafar starfa á eru nú víðast hvar þau sömu í alþjóðlegum 

skilningi. Starfssvið félagsráðgjafa hefur aðgreinst í tvo meginflokka en það eru 
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heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta með undirflokkum. Einnig eru sérsvið eins og 

skólafélagsráðgjöf og réttarfélagsráðgjöf í örri þróun ásamt stjórnun og stefnumótun 

innan hvers sérsviðs. Málaflokkar sem félagsráðgjafar  vinna með eru til dæmis  

aldraðir, ungmenni, fatlaðir og oft eru sérþróaðar aðferðir fyrir hvern málaflokk í því 

formi sem hentar best hverju sinni eins og einstaklings-, hóp- eða fjölskyldumeðferð. 

Flest virðist benda til þess að skiptingin á milli starfssviða sé almennt sú að helmingur 

félagsráðgjafa vinnur í félagsþjónustu, fjórðungur í heilbrigðisþjónustu og svo 

fjórðungur sem flokkast í annað til dæmis stjórnun, kennslu og rannsóknir (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 
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Kenningar  

Kenning er kerfi samtengdra hugmynda eða óhlutbundinna hugtaka sem tengjast 

innbyrðis og skipuleggja þekkingu um félagslegan veruleika og hvernig sá  veruleiki 

virkar. Félagsleg kenning getur verið eins og kort af félagslegum veruleika og getur 

auðveldað  fólki að sjá fyrir sér hvernig hlutir gerast í flóknum heimi (Neuman, 2006). 

Í þessum kafla verður sagt frá tveimur kenningum sem félagsráðgjafar vinna 

eftir. Það eru vistfræðikenning Bronfenbrenners og sálfélagsleg kenning Erikson. 

Einnig verður fjallað um reynslunám þar sem ætlunin er að sýna fram á hvernig 

reynslunám getur gagnast félagsráðgjöfum í starfi. Ígrundun fær sér umfjöllun þar 

sem það er veigamikill þáttur í reynslunámi og gagnast vel í námi og starfi 

félagsráðgjafa. Helstu starfsaðferðir félagsráðgjafa verða auk þess kynntar og helstu 

verkefni sem félagsráðgjafar fást við.  

Vistfræðikenningin 

Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenners verður til umfjöllunar vegna þess hve víðtæk 

hún er og tekur til allra sviða samfélagsins. Vistfræðikenningin skiptir samfélaginu í 

fjögur stig/svið. Þessi svið kallast micro, meso, exo og macro. Vistfræðikenningin 

tengist reynslunámskenningunni að því leyti að hún tekur tillit til laga/kerfa 

samfélagsins og áhrifanna sem lögin/kerfin hafa hvert á annað. Vistfræðikenningin 

fjallar um hvernig kerfi samfélagsins hafa áhrif á samskipti og líðan einstaklinga 

(Berk, 2007). 

Samfélagið er byggt upp af flóknum kerfum sem hafa mótandi áhrif á þroska  

manneskjunnar. Bronfenbrenner lýsir því þannig að fastmótaðir líffræðilegir þættir 

og umhverfi komi saman og móti þroska og þróun manneskjunnar. 

Vistfræðikenningin lítur á umhverfið sem röð af föstum punktum  eins og heimili, 

skóli, vinnustaður og fleiri staðir þar sem fólk eyðir tíma hversdagsins. Hvert lag/kerfi 

hefur áhrif á þroska (Berk, 2007). 

Félagsráðgjafar þurfa að vinna á öllum þessum sviðum: Micro sviðið er 

einstaklingurinn sjálfur, meso er nærumhverfi, fjölskylda, vinna og ýmsir litlir hópar 

sem einstaklingurinn tilheyrir, exo sviðið snýr að félagslegum aðstæðum og umhverfi 

sem hefur áhrif innan microsviðsins og macro er samfélagið sjálft og stofnanir þess. 
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Félagsráðgjafar leggja mikla áherslu á hjálp  til sjálfshjálpar og reyna eftir fremsta 

megni að auka færni fólks til að takast á við þá erfiðleika sem steðja að. Oft er það 

bara hlutverk félagsráðgjafa að benda fólki í rétta átt eða veita upplýsingar og getur 

það átt við á hvaða samfélagssviði sem er (Farley, o.fl, 2006). 

 

Microsvið: Innsta lag samfélagsins er kallað microsviðið. Það samanstendur af 

athöfnum og samskiptum í nánasta umhverfi einstaklingsins. Hafa þarf í huga að á 

þessu sviði eru samskipti/sambönd gagnvirk. Þannig hefur foreldri áhrif á hegðun 

barna sinna og eins hefur barnið áhrif á hegðun foreldra. Þannig getur vingjarnlegt, 

eftirtektarsamt og umhyggjusamt barn frekar vakið jákvæð viðbrögð foreldra sinna á 

meðan órólegt og óþolinmótt barn á hættara við að mæta neikvæðari viðbrögðum. 

Þannig geta þau samskipti sem oftast eiga sér stað á microsviðinu fengið mesta 

styrkingu og haft þannig mikil áhrif á þroska og hegðun einstaklings. Þar sem þetta er 

innsta lagið á samfélaginu þá eru þeir sem eru á þessu samfélagssviði einnig þeir sem 

eru tengdastir einstaklingnum og hafa þar af leiðandi  áhrif á gæði þeirra samskipta 

sem eiga sér stað. 

Til  dæmis  leiðir stuðningur maka  við hvorn annan til jákvæðari samskipta við aðra 

einstaklinga á microsviðinu. Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir þýðingu 

samskipta á þessu sviði og hvernig þau geta haft áhrif á aðra (Berk, 2007). 

 

Mesosvið: Annað stig kenningar Bronfenbrenners er mesosviðið. Það svið fjallar um 

tengingar sem eiga sér stað innan microkerfisins. Sem dæmi um slíkar tengingar má 

nefna að árangur barns í skóla ræðst ekki eingöngu af því sem á sér stað í 

skólastofunni heldur líka af þátttöku foreldra í skólastarfinu og viðhorfum þeirra til 

menntunar. Fyrir fullorðna eiga þessar tengingar oftast við í samspili milli 

vinnustaðar og heimilis. Þannig geta samskipti á vinnustað haft áhrif á samskipti 

maka og einnig  foreldra við börnin  sín, áhrifin geta virkað í báðar áttir, þannig að 

samskipti við maka geta haft áhrif á samskipti á vinnustað (Berk, 2007). 

 

Exosvið: Þetta svið samanstendur af félagslegum aðstæðum eða umhverfi sem hafa 

áhrif á reynslu í nærumhverfi. Þetta umhverfi getur verið félagsþjónusta, 

heilsugæsla, stjórnendur á vinnustað og þess háttar. Umhverfið hefur áhrif á lífið 
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innan microsviðsins á þann hátt að stjórnendur geta boðið upp á einhverskonar 

fríðindi í vinnu þannig að starfsfólki líði  vel sem skilar sér aftur í betri líðan og 

samskiptum innan microsviðs. Á sama hátt geta félagsþjónusta og önnur stoðkerfi 

haft áhrif. Einnig geta áhrifin verið óformleg eða falist í gæðum félagsnets 

fjölskyldunnar, mikil samskipti við vini og stórfjölskyldu veita aukinn stuðning og 

stuðla að betri líðan og samskiptum (Berk, 2007). 

 

Macrosvið: Ysta kerfið í kenningu Bronfenbrenners er macrosviðið. Þetta kerfi 

samanstendur ekki af neinu áþreifanlegu heldur fjallar um lög, reglur, gildi og viðmið 

samfélagsins. Ef samfélagið  leggur áherslu á mannleg gildi og þarfir borgaranna 

finnur fólk fyrir meiri stuðningi. Ef samfélagið leggur áherslu á að börn fái góða 

umönnun og að  foreldrum líði vel í vinnu þá er líklegra að það stuðli að ánægjulegri 

samskiptum í nærumhverfi fólks (Berk, 2007).  

 

Samkvæmt Bronfenbrenner er umhverfið ekki staðnað afl sem hefur áhrif á fólk á 

sama hátt. Samfélagið er afl sem er síbreytilegt þar sem fólk tekur að sér ný hlutverk 

og lifir í breytilegum aðstæðum. Dæmi um síbreytilegar aðstæður er að byrja í skóla, 

byrja í vinnu, breytt hjúskaparstaða og svo framvegis. Breytingar á lífsskilyrðum og 

aðstæðum  geta komið utan frá en einnig innan frá þar sem fólk getur haft stjórn á 

því hvernig það bregst við aðstæðum og nýtir sér þá reynslu sem það býr yfir. Því má 

segja að mikið samspil sé á milli einstaklinga og umhverfis, þar sem umhverfi hefur 

áhrif á einstaklinga og einstaklingar geta haft áhrif á umhverfi sitt (Berk, 2007). 

Sálfélagsleg kenning E.Erikson 

Erikson leggur áherslu á mismunandi þroskastig mannsins og þau verkefni sem fylgja 

hverju stigi. Erikson taldi að það væru átta sálfélagsleg stig sem hver manneskja 

gengi í gegnum. Erikson skipti þessum stigum á þann hátt að 0-1 árs þá erum við á 

traust stigi, 1-3 ára sjálfstæðisstig, 4-6 ára frumkvæðisstig, 7-11 ára afkastastig, 12-17 

sérkennistig (e.identity), 18-22 ára nándarstig, 23-45 ára umhyggju/umönnunarstig 

og 45 ára og eldri eru á heiðarleika/heilindastigi (e.integrity) (Farley, o.fl, 2006). 

Erikson taldi öll æviskeiðin andstæða póla og togstreita væri á milli þeirra á 

öllum stigum. Vegna þessarar togstreitu taldi Erikson að sjálfið gæti lært viðhorf og 
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hæfni sem gera einstaklinginn að virkum þegn samfélagsins sem leggur sitt af 

mörkum. Útlistun Erikson á þroska mannsins á ýmsum æviskeiðum segir til um hvaða 

eiginleika manneskjan er að reyna að þroska hverju sinni (Berk, 2007). Þegar 

félagsráðgjafi gerir sér grein fyrir á hvaða stigi skjólstæðingur er auðveldar það 

greiningu á vanda skjólstæðingsins. (Farley, o.fl, 2006). 

Námskenningar 

Hægt er að skoða námskenningar með tilliti til hlutverka, það er hvert er hlutverk 

kennara eða þess sem miðlar þekkingu og hvert er hlutverk nemanda eða þess sem 

vill læra eitthvað nýtt. Námskenningar bjóða upp á mismunandi sýn á þekkingu og 

með hvaða hætti nemendur tileinka sér þekkingu miðað við þroska sinn og umhverfi. 

Sumir kennarar trúa því að öflun þekkingar sé einungis spurning um beina yfirfærslu, 

þekkingunni sé einfaldlega miðlað til nemanda í gegnum texta eða munnlega af 

kennara. Aðrir eru þeirrar skoðunar að þekking byggist upp í samstarfi og samvinnu  

þar sem þekkingarvefur er spunninn um mikilvægar hugmyndir og leggja áherslu á 

mikilvægi forþekkingar. Þeir telja að þekking sé byggð upp á virkan hátt með 

hugtakavíxlun og námi og að forsendur til náms séu bestar undir eðlilegum 

kringumstæðum þegar fengist er við raunveruleg viðfangsefni.  

Þær fjórar námskenningar sem verða kynntar hér eru atferlisstefna (e. 

behavioralism), gagnavinnsla  (e.information processing), hugsmíðahyggja (e. 

cognitive constructivism) og félagsleg hugsmíðahyggja (e.social constructivism).  

Atferlisstefna er frekar þekkt stefna og var lengi talin hin eina rétta 

námskenning. Hún byggir á skilyrðingum þar sem nám er áreiti sem kallar á 

viðeigandi svörun. Frammistaða byggir á því að nemandi hafi lært viðeigandi svörun 

hverju sinni. Atferlisstefna gerir ráð fyrir því að þekking sé algild og óháð 

nemandanum. Nemendur læra með því að hlusta, endursegja og æfa. 

Gagnavinnsla segir að þekking sé algild en þurfi að taka mið af forþekkingu 

nemanda. Hún byggir á upplýsingavinnslu, gagnavinnslu sem tekur tillit til 

vitsmunakenninga. Upplýsingum er bætt inn í form eða ramma sem tekur við þeim 

og vinnur úr. Reynt er að hvetja til þess að nemandi geti á skilvirkan hátt tekið við 

upplýsingum og leyst verkefni. 
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Hugsmíðahyggjan telur einnig að þekking sé algild en hver einstaklingur byggir 

upp sína þekkingu og tekur það ferli mið  af þroska einstaklingsins. Nemendur læra 

með því að setja nýjar upplýsingar í samhengi við fyrri þekkingu  

Félagsleg hugsmíðahyggja segir að þekking sé byggð upp í félagslegum 

athöfnum og sé dreifð á meðal fólks í samfélaginu. Félagsleg hugsmíðahyggja segir að 

vitsmunir séu afstæðir og skilningur háður samhengi, tilgangi, verkfærum og 

athöfnum. Félagsleg hugsmíðahyggja segir þekkingu samkomulag (Berk, 2007). 

Reynslunám 

Reynslunám er ferli þar sem einstaklingur byggir upp þekkingu og færni og breytir 

gildismati sínu vegna beinnar reynslu af  þátttöku í verkefnum (Luckner, Nadler, 

1997). Í þessum kafla verða reynslunámi gerð skil. Fjallað verður um helstu hugtök 

sem notuð eru í reynslunámi.  

David Kolb er talinn vera einn af höfundum kenningarinnar um reynslunám. 

Kolb segir að hann sæki hugmyndir sínar að miklu leyti til  John Dewey (Kolb, 1984). 

Hjá Dewey kemur fram ákveðin hugsun um heildarsýn sem helst í hendur við 

reynslunám. Þessi hugsun felst í því að hafa í huga úr hvaða jarðvegi reynsla er 

sprottin. Þó að tveir einstaklingar gangi í gegnum sama hlutinn er ólíklegt að þeir 

upplifi hann á sama hátt. Þessi ólíka upplifun stafar af fyrri reynslu, t.d. mun 

einstaklingur sem elst upp í sveit búa yfir annarri reynslu en sá sem elst upp í borg ( 

Dewey, 1938/2000). 

Samspil manns við umhverfi sitt kallaði Dewey reynslu. Öll reynsla  var þó ekki 

að áliti Deweys grundvöllur  árangurs  heldur  taldi hann allt vera undir gæðum 

reynslunnar komið. Dewey taldi að góð reynsla ætti sér tvenns konar einkenni. 

Reynsla var ánægjuleg eða eftirminnileg og lifði á frjósaman og skapandi hátt í þeirri 

reynslu sem kom síðar, en það fyrirbæri nefndi Dewey samfellda reynslu. ( Dewey, 

1938/2000). 

Í gegnum lífið rekast einstaklingar á hluti, orð og hugtök sem eru andstæð 

hvert öðru, þessar andstæður hefur maðurinn skapað með reynslu sinni. 

Einstaklingur og samfélag, hugsun og athöfn, verkleg og fræðileg menntun eru dæmi 

um andstæður sem menn skapa. Dewey taldi að þessar andstæður hefðu jákvætt 

gildi svo lengi sem þær tengdust saman og skýrðu og leiðréttu hver aðra og 
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Reynsla 
(e. experiencing) 

1.Stig 

Ígrundun 
(e. reflecting) 

2.Stig 

Alhæfing 
(e. generalizing) 

3.Stig 

Prófun 
(e. applying) 

4.Stig 

sameinuðust þannig í stærri einingu. Ef andstæður voru ekki gagnkvæmar og áhersla  

var einungis á annan liðinn þá taldi Dewey það leiða til þröngsýni (Myhre, 2001).  

  Kolb hafði mestan áhuga á ferlinu sem verður til þess að fólk lærir af reynslunni 

og horfði hann sérstaklega til þeirrar reynslu sem fólk verður fyrir í daglegu lífi 

(Luckner og Nadler, 1997). Þetta ferli samanstendur af fjórum stigum: Fyrsta stig er 

bein reynsla (e. experience); annað stig er ígrundun (e. reflecting); þriðja stig er 

myndun hugtaka og alhæfing þeirra (e. generalizing) og fjórða stig er prófun nýrra 

hugtaka við nýjar aðstæður (e. applying) (sjá mynd 1). 

Fyrsta stig getur verið hvaða reynsla eða upplifun sem er, en til að þessi reynsla 

eða upplifun nýtist okkur þá er stig tvö mikilvægt.  Á stigi tvö þá íhugum við þessa 

reynslu eða upplifun sem við urðum fyrir.  Nauðsynlegt er að íhuga hvers konar 

reynsla þetta var, hvað við sáum, hvernig okkur leið og hvað við hugsuðum meðan á 

því stóð. Þá er komið að þriðja stigi en það er einskonar alhæfing. Þá tökum við 

tilfinningarnar sem við urðu til vegna reynslunnar og færum yfir á aðrar aðstæður. Ef 

við upplifðum til dæmis kvíða úr fyrri reynslu þá getum við hugsanlega brugðist við 

kvíða í öðrum aðstæðum með því að horfa til fyrri reynslu og viðbragða okkar þá. 

Fjórða stig er svo að prófa það sem við höfum lært og um leið og við prófum það þá 

verðum við fyrir nýrri reynslu eða upplifun og þannig heldur hringurinn áfram.    

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1. Ferli reynslunáms. Þessi mynd sýnir ferlið sem þarf að ganga í gegnum til að 
læra af reynslunni (Luckner, Nadler, 1997). 
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Yfirleitt verður reynsla til í daglegu lífi en það er líka hægt að skapa aðstæður til að skapa 

reynslu með lærdóm að markmiði. Það má nota ýmsar leiðir til þess en þessar tilbúnu 

aðstæður eru þær sem viðkomandi taka virkan þátt í. Ef ferlið stöðvast eftir reynslu  þá er 

það háð tilviljun hvort einhver lærdómur á sér stað. Ferlið verður allt að eiga sér stað til 

að reynslan verði að þekkingu (Luckner, Nadler, 1997).  Eins og  fyrr segir samanstendur 

allt ferlið af fjórum stigum sem eru reynsla, ígrundun, alhæfing og prófun og verða þau 

útskýrð nánar hér á eftir. 

 Ígrundun: Reynsla ein og sér er ekki nóg til að tryggja að þekking verði til. Það 

þarf að samþætta nýju reynsluna við fyrri reynslu með ígrundun. Það er 

ígrundun sem breytir reynslu í þekkingu og býr þannig til reynslunám. Þegar 

fólk hefur upplifað ákveðna reynslu þarf að veita því tíma til að horfa til baka 

og kanna hvað það sá, hvernig því leið og hvað það hugsaði  meðan  á 

reynslunni stóð. Ígrundun getur verið persónuleg þar sem einstaklingur 

samþættir nýja reynslu við eldri en einnig er hægt að ígrunda í hóp þar sem 

reynslan er rædd og viðkomandi reynir að öðlast skilning á merkingu hennar.  

 Alhæfing: Ef það að læra er að flytja reynslu á milli formfastra aðstæðna eins 

og kennslustundar sem er stjórnað, og hversdags aðstæðna þá er nauðsynlegt 

að geta ályktað  frá sértækri reynslu til daglegs lífs. Stór hluti af reynslunámi 

er að leita að mynstri sem getur skýrt áður einangruð atvik. Þessi leit að 

mynstri er gerð til að kanna hvort sömu tilfinningar, hugsanir og hegðun komi 

með reglulegu millibili. Þegar skilningi er náð á þessum tilfinningum, 

hugsunum og  hegðun í einum aðstæðum er hægt að yfirfæra/alhæfa á aðrar 

aðstæður. Þannig á að vera hægt að átta sig á hvað yfirleitt gerist í stað þess 

að einblína einungis á þessa einu reynslu. 

 Prófun: Til að reynslunám nýtist sem best er nauðsynlegt að taka þá þekkingu 

sem varð til við formfastar aðstæður og nota hana. Á þessu stigi eru 

einstaklingar hvattir til að finna leiðir til að nýta þá alhæfingu/yfirfærslu sem 

þeir hafa uppgötvað. Þetta ferli snýst um það að nýta sér þá reynslu/þekkingu 

sem einstaklingur er búinn að búa til á fyrri stigum ferlisins. Ef það tækifæri er 

ekki nýtt er líklegt að þekkingin risti grunnt og verði ekki langlíf.  
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 Reynsla: Eins og sést á mynd 1 þá er ör frá prófun og reynslu. Það gefur til 

kynna að reynslan sem einstaklingurinn var að öðlast  verður hluti af þekkingu 

einstaklingsins og mótar þannig næstu reynslu sem hann upplifir. Með því að 

ljúka þessum fjórum stigum þá kemst einstaklingurinn aftur á byrjunarreit og 

ferlið getur hafist á ný.  

 

Oft þarf fólk hvatningu til að breyta hegðun og er það hluti af starfi félagsráðgjafa. 

Stundum getur það gagnast  fólki að breyta hegðun, viðhorfum og slíku. Fólk breytist 

og þroskast vegna ýmissa þátta eins og aldurs, erfða, umhverfis og þeirrar reynslu 

sem það verður fyrir. Hægt er að hvetja til breytinga á hegðun og viðhorfum hjá fólki 

með ýmsum aðferðum, meðal annars með aðferðum reynslunáms. Það er gert með 

því að skapa ákveðið togstreituástand en það ástand samanstendur af tveimur 

skilyrðum. Til að slíkt ástand skapist þarf að gæta þess að fólk upplifi öryggi, en 

samtímis þarf að vera til staðar ákveðið ójafnvægi. Ójafnvægið vísar til þess að 

einstaklingurinn er meðvitaður um að það er misræmi milli eldri viðhorfa og skoðana 

og nýrra upplýsinga. Þá verður til ástand sem er eins konar innri togstreita sem stafar 

af þörf mannsins til að bregðast við, að  skilja og þannig samþætta nýja þekkingu eða 

endurmóta skynjunina sem til staðar er. 

Félagsráðgjafar leitast við að styðja, skora á  og hjálpa  einstaklingum að nýta 

þekkingu þannig að hún gagnist þeim og öðlist persónulega merkingu (Luckner, 

Nadler, 1997). 

Til að öðlast þekkingu í gegnum reynslu þarf einstaklingur að fara úr þægindasvæði 

sínu og yfir á óþægindasvæði við að upplifa eitthvað nýtt. Á óþægindasvæði reynir 

einstaklingur á sig og er að prófa færni sína við óvissar og óþekktar aðstæður. Það 

getur hann gert með því að  reyna að yfirstíga neikvæðar tilfinningar eins og kvíða og 

efasemdir um eigin getu en á sama tíma upplifað árangur  sem felst í því að færast af 

óþægindasvæði yfir á þroskasvæði (sjá mynd 2) (Luckner og Nadler, 1997). 
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Þroskasvæði 
 (e. growth zone) 

Óþægindasvæði  
(e. groan zone) 

Þægindasvæði  
(e. comfort zone) 

Mynd 2. Breytingasvæðin. Þessi mynd sýnir svæðin sem einstaklingur þarf að færa 

sig á milli til að öðlast þekkingu í gegnum reynslu (Luckner og Nadler, 1997). 

 

Til að nám nýtist þarf alhæfingin eða flutningurinn á þekkingunni að takast. Það 

gerist þegar einstaklingur nær að flytja þekkingu sem hann öðlast í einum aðstæðum 

yfir á aðrar.  Því meira sem einstaklingur leggur sig fram og er meðvitaður um eigin 

tilfinningar, hugsanir og hegðun því líklegri er hann til að geta gert breytingar á lífi 

sínu. Erfiðar aðstæður koma upp hvort sem það er í vinnu, námi eða einkalífi og þó 

að aðstæðurnar séu breytilegar þá er einstaklingur alltaf að kljást við sömu hugsanir, 

tilfinningar og hegðunarmynstur, nema að hann geti breytt þeim og þannig breytt 

viðhorfum sínum (Luckner og Nadler, 1997). Alhæfing getur átt sér stað ómeðvitað 

en betri árangur næst  því meira sem hugsað er um það atriði. Hægt er að auka líkur 

á meðvitaðri alhæfingu með því að hafa nokkra þætti í huga. Þessi atriði eru meðal 

annars  að gæta að því að einstaklingar tengi við aðstæður og sjái líkindi í tilbúnu 

reynslunni við það sem gerist í raun .  

Ef einstaklingar sjá að ný hegðun eða þekking veitir þeim jákvæðar niðurstöður 

þá er líklegra að nýja hegðunin styrkist  og  verði oftar notuð. Einnig er gott ef 

einstaklingar fá tækifæri til að nota nýja þekkingu eða þeim sýnt hvernig þessi 

þekking hefði gagnast í fortíðinni og hvernig hún kemur að notum í framtíðinni. Því 

ítarlegar sem eitthvað er lært þeim mun líklegra er að það verði yfirfært á nýjar 

aðstæður. Ef tekin eru mörg og fjölbreytt dæmi stuðlar  það að auknum líkum á 

flutningi þekkingar. Ekki má heldur láta of langan tíma líða á milli reynslu/upplifunar 

og alhæfingar (Luckner og Nadler, 1997). 
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Hér að framan hafa verið tilgreind nokkur atriði sem eru til staðar við 

yfirfærslu/alhæfingu.  En það eru líka ákveðin skilyrði sem þurfa að vera til staðar 

sem stuðla að breytingu hjá einstaklingi, hvort sem það er breyting á hugsun eða 

hegðun. Hér er vísað til ástands sem leggur áherslu á ójafnvægi, ósamræmi, röskun, 

kvíða og gremju. Með því að auka þessar tilfinningar finna einstaklingar hjá sér þörf 

til að endurskipuleggja eða breyta viðhorfum sínum á tilveruna í viðleitni sinni til að 

koma á jafnvægi. Þetta er hægt að gera með aðferðum reynslunáms, þjálfun og 

meðferð. Þá eru  skapaðar aðstæður sem eru krefjandi fyrir fólk en samtímis undir 

öruggri stjórn leiðbeinanda. Þá fær fólk tækifæri til að kanna tilfinningar sínar og 

hegðun og leiðbeiningar um hvernig það getur breytt þeim. Hvert þessara skilyrða 

getur staðið eitt og sér og einnig geta þau skarast. Ef hægt er að skilja þessi skilyrði 

eða finna  leiðir  til að  skapa  þau eykur það getu einstaklings til að breyta hegðun 

sinni (Luckner og Nadler, 1997). Þessi skilyrði eru von, fyrirhöfn, traust, 

uppbyggilegur kvíði, óvissa og áhætta. 

 

 Von (e. hope): Þetta ástand er þegar einstaklingar sjá upplifunina/reynsluna 

sem leið til að leysa eitthvað af sínum vandamálum, græða tilfinningasár eða 

á einhvern hátt fullnægja þörfum sínum. Í þessu ástandi hefur einstaklingur 

væntingar um jákvæða útkomu. Hægt er að auka vonina með því að segja 

sögur af árangri annarra, biðja þátttakendur um að deila markmiðum sínum, 

tala um markmiðin og möguleikann á að ná þeim og að hjálpa þátttakendum 

að skipta markmiðum sínum í smærri skref. 

 Fyrirhöfn/átak/viðleitni (e. effort): Felur í sér að taka þátt líkamlega og 

andlega og sýna virkni. Hvatt er til þess að einstaklingur taki áhættu. Með því 

að sýna virkni þá kveikir það ósjálfrátt á öðrum hlutum, til dæmis getur 

líkamleg hreyfing haft áhrif á tilfinningar og þannig er heildrænt kerfi að 

störfum í líkama okkar. Athygli og einbeiting eru hluti af þessu ástandi en 

einnig uppgjöf, vegna þess að oft tekur mikið á tilfinningalega að gefast upp. 

Til að auka  áreynslu þarf að hvetja fólk áfram, líkamlega og andlega, láta 

þátttakendur  reyna á sig líkamlega og prófa eitthvað nýtt. 
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 Traust (e. trust): Þetta getur verið traust á sína eigin getu, stjórnandann eða 

aðstæður. Því meira traust sem er til staðar því auðveldara er að sýna átak 

eða þola ójafnvægi. Traust á eigin hæfni leiðir til aukningar á sjálfsmati. 

 Uppbyggilegur kvíði (e. constructive level of anxiety): Þetta ástand skapast 

þegar einstaklingur  upplifir  vanda, óöryggi, óþægindi, ósamræmi, rugling, 

pirring eða stress. Þegar fólk upplifir kvíða er það yfirleitt  viðkvæmt  og  

berskjaldað og  það getur leitt til þess að reynslan síast inn og festist. Til að 

breytast þarf að brjóta niður eldri hegðun og setja inn nýja í staðinn. Kvíðinn 

verður til þess að fólk  fer af þægindasvæðinu og prófar nýja hluti  til að draga 

úr kvíðanum. Það er hægt að auka kvíðatilfinningu með því að láta fólk gera 

eitthvað sem gerir því erfiðara fyrir  eins  og  að vera með bundið fyrir auga, 

mega ekki tala, auka á óvissu, auka skynjun á (á)hættu, setja þátttakendur í 

ný hlutverk eða gera eitthvað sem einstaklingar hafa aldrei prófað áður. 

 Óvissa (e. a sense of the unknown or unpredictable): Þegar einstaklingar bera 

óttablandna  virðingu fyrir og  finna  til  leyndar  varðandi  það sem  þeir eiga 

von á að upplifa. Best er að hvetja þátttakendur til að takast á við þessar 

tilfinningar með því að útskýra ekki fyrir þeim eða svara spurningum. Þar sem 

heilinn leitast alltaf við að finna mynstur og skipulag leggur fólk meira á sig til 

að skilja það sem það er að upplifa. Ef það er óútreiknanlegt þá er fólk ekki 

viðbúið og getur tekið á móti reynslunni og upplifað hlutlaust og 

sakleysislega/einlæglega.  Til að auka á þessa tilfinningu er hægt að reyna að 

villa um fyrir þátttakendum þannig að þeir geti ekki spáð fyrir um hvað gerist 

næst og sífellt  breyta reglum svo fólk þurfi að takast á við það óvænta. 

 Áhætta (e. perception of risk): Ástand sem skapast þegar einstaklingar skynja 

reynsluna sem líkamlega og andlega áhættu. Yfirleitt er það einungis skynjun 

þátttakenda sem metur áhættuna meiri en hún raunverulega er. Þetta ástand 

getur nýst til að sýna fram á hvernig mat á áhættu getur verið brenglað  og  

svo er hægt nota það næst þegar einstaklingur  lendir í því að meta áhættu 

(Luckner og Nadler, 1997).  
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Til að reynslunám gagnist þá þurfum við að vera meðvituð um reynslu okkar og 

upplifanir.  Það gerum við með því að hugsa um það sem við gerum, hvernig við 

gerum það og af hverju. Mikilvægur hluti reynslunáms er ígrundun. Til að reynslunám 

nýtist sem best þá þarf að hlúa vel að þeim hluta ferlisins.  

Ígrundun 

Rót ígrundunar er oftast rakin til Johns Deweys. Dewey taldi að fólk ígrundaði aðeins 

þegar eitthvað vandamál sem þarfnaðist lausnar væri til staðar, en það tengist starfi 

félagsráðgjafa. Dewey taldi að ígrundun væri samfellt endurmat á persónulegum 

gildum, hugmyndum og ályktunum í ljósi reynslu og gagna og mismunandi túlkunum 

á þessari reynslu og gögnum. (Knott og Scragg, 2007).  

Ein skilgreining á ígrundun er sú að hugtakið er notað yfir frekar flóknar, illa 

skipulagðar hugmyndir þar sem er engin augljós lausn og þarfnast frekari vinnslu á 

þeirri þekkingu og skilningi  sem fólk býr yfir (Moon, 2004). Hægt er að nota ýmsar 

aðferðir við  ígrundun, til dæmis  teikna myndir  og  segja frá, ræða saman í hópum, 

halda dagbækur/ferilmöppur og skrifa  bréf. Hlutverkaleik og margt fleira er hægt að 

nýta til að stunda ígrundun (Knott og Scragg, 2007). 

 

Í félagsráðgjöf er gert ráð fyrir samþættingu fræða og fags, í námi þá kynnast 

nemendur ýmsum kenningum og aðferðum. Ætlast er til að þessi þekking  nýtist í 

starfi en einnig og óhjákvæmilega safnar félagsráðgjafinn að sér óformlegri þekkingu 

sem byggir á reynslu. Með ígrundun verður þessi óformlega þekking meira virði og 

nýtist betur. Því er talið gott að nemendur í félagsráðgjöf fái þjálfun í ígrundun í sínu 

námi (Knott og Scragg, 2007). 

Ígrundun skiptist í tvo hluta: Ígrundun við athöfn (e. reflection in action) og 

ígrundun eftir athöfn (e. reflection on action). Ígrundun eftir athöfn segir til um 

hvernig við hugsum til baka um eitthvað sem er búið að eiga sér stað. Í slíkri ígrundun 

getur verið gott að spyrja hver, hvað, hvernig, hvenær, hvers vegna og svo framvegis. 

Hægt er að nota ýmsar aðferðir til að fá sem mest út úr slíkri ígrundun og geta þær 

meðal annars  falist í því að að segja einhverjum frá reynslunni, tala um reynsluna í  

hóp, skrifa um reynsluna og svo framvegis. Það  ferli miðar að því að breyta 
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reynslunni í þekkingu sem er ólíkt upprifjun þar sem enginn lærdómur er dreginn af 

reynslunni (Knott og Scragg, 2007).  

Ígrundun við athöfn er í raun að hugsa um hvað maður er að gera á meðan 

verið er að framkvæma. Ígrundun við athöfn gerist ómeðvitað og byggir yfirleitt á 

skynjun starfsmanns/félagsráðgjafa  á þörfum skjólstæðings.  Oft er talað um þetta 

sem ákveðna tilfinningu eða innsæi og  brugðist  við í samræmi við það. Þetta ferli er 

opið fyrir frumkvæði og skapandi lausnum/aðferðum við breytilegar/mismunandi 

aðstæður/þarfir. Þetta ferli nýtist vel í starfi eins og félagsráðgjöf þar sem þörf er á 

skapandi hugsun við lausn vandamála (Knott og Scragg, 2007). 

Bent hefur verið á að hugsanlega sé þörf  fyrir að  bæta við þriðja hugtakinu en 

það er kallað ígrundun fyrir athöfn. Ígrundun fyrir athöfn snýst um að fagaðilar læri 

af kollegum sínum og þeirra reynslu og hjálpar okkur við að átta okkur á hverju við 

getum átt von (Knott og Scragg, 2007). Félagsráðgjafar stunda ígrundun fyrir athöfn 

nú þegar að einhverju leyti í gegnum handleiðslu. Fimm helstu atriði sem hvetja til 

ígrundunar til dæmis á vinnustað eru:  

1. Sjálfstæði (e. autonomy). Þar sem lögð er áhersla á sjálfstæði/frumkvæði 

verður fólk að taka ábyrgð á gjörðum/ákvörðunum sínum og hvetur það því til 

ígrundunar. 

2. Viðbrögð/ráð/athugsemdir (e. feedback) auka gæði ígrundunar þar sem hægt 

er að nota viðbrögðin til að mæla árangur. 

3. Samskipti við annað fólk (e. interaction with other people) en þar eru skipta 

þrjú atriði mestu: Aðgengi að öðru fólki, tengsl við fólk og örvun/hvatning frá 

öðru fólki. 

4. Álag (e. pressure). Of mikið álag hefur neikvæð áhrif á ígrundun. Aukið álag 

eru aðstæður þar sem of mikið er um að vera, of mikið vinnuálag og of lítill 

tími.  Einnig getur aukið álag stafað mikilli sýnilegri ábyrgð sem vekur athygli á 

verkefninu. 

5. Tímabundið álag (e.momentary pressure) vísar til þess þegar álag er ekki 

stanslaust  heldur  gefst  tími inn á milli  til  ígrundunar. Oftast er um stuttan 

tíma að ræða, hugsanlega einungis þegar er verið að fara á milli funda og þess 

háttar  (Beard og Wilson, 2006). 
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Sumir fræðimenn telja að til að stunda ígrundun (markvisst) þá séu eftirfarandi 

hæfileikar til bóta: 

 Sjálfsþekking: Sú hæfni að gera sér grein fyrir aðstæðum og þeim áhrifum 

sem þær hafa á viðkomandi og hvernig viðkomandi getur haft áhrif á þær. 

 Minni: Hæfileiki til að muna atburði,  þar sem einstaklingur á auðvelt með að 

rifja upp atburði og gera grein fyrir þeim í töluðu/rituðu máli. 

 Gagnrýnin hugsun: Einstaklingur getur greint innihald atburða  og  þá 

þekkingu sem er til staðar og ályktar út frá því hvaða möguleikar eru til staðar 

til að gera breytingar. 

 Færni til að meta mikilvægi: Einstaklingur gerir sér grein fyrir aðalatriðum og 

metur hvort sá lærdómur sem átti sér stað sé mikilvægur/einhvers virði. 

 Hæfileiki til að beita orsakarökleiðslu: Einstaklingur getur sameinað nýja  

þekkingu  við þá þekkingu sem þegar er til staðar (Eyrún Kristinsdóttir, 2004).  
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Starfsaðferðir félagsráðgjafa 

Í félagsráðgjöf er talað um að séu þrjár meginstarfsaðferðir: Einstaklingsvinna, 

hópavinna  og  samfélagsvinna. Einnig er möguleiki á  einstaklingsvinnu innan hópa- 

og samfélagsvinnu. Verkefni félagsráðgjafa geta verið mismunandi eftir því hvort 

hann er að sinna einstaklingi, vinna með hóp eða í samfélagsvinnu.  

Einstaklingsvinna 

Helstu verkefni félagsráðgjafa í einstaklingsvinnu eru oft að tengja einstakling út í 

samfélagið, hjálpa til við að finna lausnir og benda skjólstæðingi á réttindi sín. Helsta 

markmið í einstaklingsvinnu er að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar. 

Einstaklingsvinna snýst um að hjálpa einstaklingum að bæta líf sitt og leysa þau 

vandamál sem til staðar eru.  

Aðferðir  sem hafa verið notaðar í einstaklingsvinnu eru nokkrar og byggja 

meðal annarra  kenninga  á  sálfélagslegum kenningum, vistfræðikenningum og  

atferliskenningum. Það hefur farið eftir tíðaranda hvaða aðferðir eru mest notaðar 

hverju sinni. Einstaklingsvinna fer alltaf í gegnum ákveðið ferli sem samanstendur af 

fjórum hlutum: Kynningu, mati, íhlutun/meðferð og lokum (Farley, o.fl, 2006).  

Í kynningarferlinu er skjólstæðingurinn að segja frá vandamálinu og taka 

ákvörðun um hvort hann vilji fást við vandann. Oft hafa einstaklingar þær væntingar 

til félagsráðgjafa að þegar þeir segja frá vandamáli þá taki ráðgjafar völdin og leysi 

vandann. Þessi misskilningur stafar líklega af fyrri upplifunum þar sem læknar, 

kennarar, lögfræðingar og fleiri slíkir  aðilar hafa tekið völdin og sagt einstaklingnum 

hvað á að gera (Farley, o.fl, 2006).  

Í matshlutanum þarf að skilgreina vandann í samstarfi við skjólstæðing. 

Félagsráðgjafi þarf að hafa í huga að hvert mál er einstakt og áætlun um íhlutun þarf 

að vera í samræmi við það.  

Íhlutunarferlið byrjar í raun um leið og félagsráðgjafi og skjólstæðingur  hittast, 

kynningarferlið er yfirleitt hluti af meðferð/íhlutun því að kynningarferlið hjálpar 

skjólstæðingi að sjá vandann skýrar. Markmið eru sett af skjólstæðingi og ráðgjafa og 

eru markmiðin gerð út frá þörfum skjólstæðings  (Farley, o.fl, 2006). Óhjákvæmilega 

kemur að síðasta stiginu sem er lokaferli. Þegar félagsráðgjafi tekur við máli er gert 

ráð fyrir að á einhverjum tímapunkti  sé komið að lokum. Lokin eiga sér stað þegar 
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því  ferli sem hófst í íhlutun er lokið eða það orðið mjög takmarkað, en ferlið leitast  

við að koma þjónustu til skjólstæðings. Lok geta verið samspil breytinga og þroska og 

eru oft tækifæri fyrir skjólstæðing til að líta til baka og hugsa um það sem hann hefur 

afrekað. Oftast á félagsráðgjafinn frumkvæði að lokum og þá getur verið gott að setja 

skjólstæðingi raunhæf markmið sem undirstrika mikilvægi þess sem skjólstæðingur 

getur og ætlast má af honum er varðar lausnir á vandamálum og að ná markmiðum 

sínum. Lokaferlið gefur til kynna að ráðgjafinn hafi trú á getu skjólstæðings til 

sjálfshjálpar (Farley, o.fl, 2006). 

Hópavinna 

Hópavinna er aðferð til að hjálpa  fólki að ná persónulegum þroska, aukinni 

félagsfærni og ná markmiðum sínum í hóp af öðru fólki. Hópavinna byggir á þörf 

mannsins fyrir samskipti við aðra. Í hópavinnu gefst tækifæri til að læra margt í 

félagslegum samskiptum: Setja sig í spor annarra, sýna samúð og skilning og hvenær 

það er rétt að hafa sig í frammi eða halda sig til hlés.  

Hópavinna er töluvert notuð í félagsráðgjöf og má meðal annars finna hópa 

fyrir unglingsmæður, félagslega einangraða unglinga, áfengis- og 

vímuefnafíknarhópa,  ýmiss konar stuðningshópa og margt fleira (Farley, o.fl, 2006). 

Í hópavinnu er hlutverk félagsráðgjafa yfirleitt það að stilla hópinn saman. 

Félagsráðgjafi í hópavinnu þarf að vera meðvitaður um þau stig sem hópar ganga í 

gegnum (Farley, o.fl, 2006). 

     Yfirleitt er talað um fjögur stig í hópavinnu, en þau eru mótunarstig (e. forming) 

sem á sér stað þegar hópurinn er að kynnast, ágreiningsstig (e. storming) sem er 

erfiðasta stigið en þá er mikið um átök og árekstra í hópnum, umræðustig (e. 

norming) en þá er ágreiningur lagður til  hliðar og meðlimir  hópsins  farnir að  taka 

tillit hver til annars. Á árangursstiginu (e. performing) er hópurinn farinn að vinna vel 

saman og þekkja styrkleika og veikleika hvers annars. Hvert stig hefur sín einkenni og 

er nauðsynlegt að þekkja þessi stig og einkenni þeirra þegar unnið er með hópa til að 

vita hvernig bregðast eigi við hverju sinni (Luckner og Nadler, 1997).  

Samfélagsvinna 

Í samfélagsvinnu eru ákveðin atriði sem félagsráðgjafi þarf að hafa í huga og eru tvær 

meginkenningarhefðir ráðandi þar. Þær eru annars vegar margræðiskenningin sem 
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telur að það sé ekki einhver einn hópur sem hafi völd heldur sé samfélagið uppbyggt 

af málamiðlunum milli  mismunandi hópa og hins vegar róttækar kenningar en þær 

hvetja til grundvallarbreytinga á pólitík, samfélagsmálum og hagkerfi (Popple, 2000). 

Einnig er mikilvæg sú heildarsýn sem félagsráðgjafar tileinka sér í starfi vegna þess að 

það gerir þeim kleift að sjá samspil samfélags og einstaklings. (Farley, o.fl, 2006).  

Helstu verkefni í samfélagsvinnu eru rannsóknir, þannig fást  vísbendingar 

varðandi hluti sem þarf að breyta/laga í samfélaginu. Skipulagning, áætlanagerð og 

stefnumótun snýst um að horfa til framtíðar og gerist yfirleitt í samvinnu 

mismunandi hópa. Samhæfing, til að koma í veg fyrir árekstra og/eða tvíverknað. 

Stofnun félaga, getur til dæmis verið íbúasamtök. Fjármögnun, stjórnun, nefndarstörf 

og talsmaður eru allt mismunandi verkefni sem félagsráðgjafi gæti þurft að takast á 

við í samfélagsvinnu (Farley, o.fl, 2006).  Þannig þarf félagsráðgjafi í  samfélagsvinnu 

að takast á við mismunandi hlutverk. Í þessum hlutverkum þarf félagsráðgjafi að vera 

skipulagður, þekkja til tæknilegra atriða og geta unnið með fólki (Farley, o.fl, 2006). 

Það hafa verið skilgreind fjögur lykilhlutverk í samfélagsvinnu: Kennarahlutverk, 

þar sem  ráðgjafinn kennir öðrum að bæta við færni sína og taka stjórnina;  

hvatahlutverk en þar er ráðgjafinn hvetjandi og sameinar fólk og hvetur til aðgerða; 

miðlari en í því hlutverki fylgir ráðgjafi verkefni eftir og beitir reynslu og þolinmæði til 

að eftirfylgni verði sem best.  Tengiliður er hlutverk sem snýst um að brúa bil milli 

stofnana, félaga, almennings og samfélagsins (Farley, o.fl, 2006). 

Í samfélagsvinnu þarf að ná til fólks, hafa skilning á málefnum þess, geta 

skilgreint  vandamál, fundið  bjargir, séð möguleika til breytinga og búa til 

árangursríkar aðferðir sem leiða til lausna á vandamálum  (Farley, o.fl, 2006).  

Handleiðsla 

Lýsa má félagsráðgjöf sem fagi sem hvetur skjólstæðinga til aðgerða með það að 

markmiði að auka tækifæri til að bæta félagslega stöðu sína. Til að sinna því 

markmiði þá þurfa  félagsráðgjafar oft og tíðum að vera sveigjanlegir og skapandi 

þegar kemur að því að finna lausnir á ákveðnum vandamálum og erfiðum aðstæðum.   

Félagsráðgjöf er síbreytileg og leitast stöðugt við að þróast og eflast. 

Félagsráðgjöf þarf að takast á við ýmsar áskoranir og snúa þær helst að 

margbreytileika mannlífsins þar sem þarf að huga að mismunandi eiginleikum 
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skjólstæðinga svo sem kyni, aldri, kynhneigð og fleiri þáttum og koma  fram við alla af 

virðingu. Til að vera sem best í stakk búin til að takast á við þessar áskoranir er 

handleiðsla mikilvægt verkfæri. Með handleiðslu er hægt að fá ráð, álit og þekkingu 

frá öðrum sem gefur kost á að spegla og ígrunda eigin aðferðir. 

Aðferðir og hugsun reynslunáms og ígrundunar geta nýst við handleiðslu 

félagsráðgjafa.  Sá skilningur sem við höfum á þekkingu og hvernig við búum hana til 

og nýtum okkur er að breytast.  Öflun  þekkingar er að fara  frá  miðlun og  mötun í 

þá átt að einstaklingar byggja upp eigin þekkingu með frumlegum námsaðferðum. 

Fyrir félagsráðgjöf þá kemur það að notum þar sem viðfangsefnin eru fjölbreytt og 

flókin.  

Eitt  af hlutverkum félagsráðgjafa er að finna upp ný módel og aðferðir til að sinna 

sínu starfi. Hugmyndirnar að þessum nýju aðferðum/módelum er að finna í reynslu 

félagsráðgjafanna og skjólstæðinga þeirra.  

Handleiðsla snýst að mörgu leyti um það að bregðast við aðstæðum, bregðast 

við ákveðinni stöðu sem komin er upp og þá er mikilvægt að geta tekist á við óvissu 

og margræðni sem fylgir því að eiga við  félagsleg vandamál og líf  fólks. Engu að 

síður þarf alltaf hluti af starfi félagsráðgjafa að vera í föstum skorðum og fylgja þeim 

lögum og reglugerðum er varða þau mál hverju sinni (Gould og Baldwin, 2004). 

Löng hefð er fyrir handleiðslu í félagsráðgjöf og var hún upphaflega notuð til að 

koma þekkingu á framfæri og fá umræðu varðandi kenningar og aðferðir. Oft er 

hugsað um handleiðslu sem einhvers konar stigveldi þar sem yfirmaður ræðir  við 

undirmenn eða sem einhvers konar stjórnunartæki þar sem markmiðið er að athuga 

hvort fólk sé að framfylgja ákveðnum aðferðum. Þannig er hægt að líta á handleiðslu 

sem gæðastjórnunartæki sem tryggir árangur. Handleiðslumenning er mismunandi 

eftir löndum. Amerísk hefð horfir meira í stigveldi en skandinavísk hefð hefur meira 

nýtt utanaðkomandi handleiðslu en þá eru fengnir hæfir aðilar  til að veita hlutlaust 

álit eða fræðslu. Þessir  aðilar eru ekki endilega starfsmenn eða yfirmenn á sömu 

stofnun eða innan sama fyrirtækis. Félagsráðgjafar á Norðurlöndum vilja  frekar nota 

handleiðslu sem stuðning og ráðgjöf í daglegu amstri sem og faglegri vinnu. Þar nýtist 

handleiðsla sem umræðuvettvangur þar sem ný þekking verður til vegna þess að 

þekking fer á milli fagaðila og stuðlar það að faglegri þróun (Gould og Baldwin, 2004). 
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Handleiðsla  er  veigamikill hluti félagsráðgjafar og nýtist félagsráðgjöfum til að 

nota reynslu sína og þekkingu með það fyrir augum að auka skilvirkni og gæði í starfi. 

Í handleiðslu er lögð áhersla á það að þekking og geta/hæfileikar skili sér í verki. 

Handleiðsla er miðlun upplýsinga/kennsla og reynslu þar sem gert er ráð fyrir 

þátttöku þess sem er „handleiddur“ og tekur þannig virkan þátt í því námi sem á sér 

stað við handleiðslu frekar en að taka á móti einhverjum tilbúnum lausnum. 

Handleiðsla byggir á þeirri ályktun að hún nýtist best þegar félagsráðgjafar taka 

ábyrgð á sínu „námi“, þá verður handleiðari að hafa í huga að hvetja, koma með 

tillögur og ráð en ekki að setja fram eigin skoðanir, gildismat eða aðferðir sem það 

rétta í stöðunni. Þannig byggir handleiðsla á reynslunámi þar sem litið er á mistök 

sem tækifæri til að læra af þeim og bæta sig (Farley, o.fl, 2006). 
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Reynslunám og félagsráðgjöf 

Í þessum kafla verður sagt frá nokkrum verkefnum sem styðjast við aðferðir 

reynslunáms. Þessi verkefni eiga flest það sameiginlegt að félagsráðgjafi kemur að 

þeirra starfi að einhverju leyti, annað hvort með beinni þátttöku eða sem 

umsjónaraðili. Einnig er sagt frá félagsmiðstöðvastarfi þar sem unnið er eftir 

áherslum reynslunáms. Meiri áhersla er lögð á innlend verkefni en einnig er sagt frá 

erlendum verkefnum og fjallað stuttlega um reynslunám í samfélagsvinnu. Þessi 

verkefni urðu fyrir valinu vegna þess að þau eru fjölbreytt og sýna að hægt er að 

vinna eftir aðferðum reynslunáms með ólíkum hópum með mismunandi þarfir.   

Reynslunám og félagsráðgjöf eru að mörgu leyti hugmyndafræðilega tengd. 

Þessi tenging kemur til vegna þess að John Dewey, sem var einn af frumkvöðlum í 

þróun reynslunáms, og Jane Addams voru samtímafólk, vinir og veittu hvort öðru 

hugmyndir. John Dewey kom í Hull House, sem Addams rak, og fylgdist með, hélt 

fyrirlestra og ræddi málin við hana. Þannig tengjast félagsráðgjöf og reynslunám 

sterkum böndum (Seigfried, 1999). Aðferðir reynslunáms ættu að nýtast í þeim 

meginstarfsaðferðum sem félagsráðgjöf vinnur í.  

Eins og fram kom hér að framan getur einstaklingsvinna verið misjöfn og 

verkefni og vandamál skjólstæðinga fjölbreytt. Reynslunám ætti þó að nýtast í 

einstaklingsvinnu þar sem ætti að vera einfalt að fara í gegnum svona ferli með 

skjólstæðingi, það er svo skjólstæðingsins að velja hvort hann vilji nýta sér þessa 

aðferð. Líklega er hópavinna sú starfsaðferð innan félagsráðgjafar sem hefur hvað 

mest nýtt aðferðir reynslunáms. Gott er að vinna eftir aðferðum reynslunáms í hóp 

þar sem hægt er að spegla sjálfan sig í öðrum meðlimum hópsins og læra  af  þeirra 

reynslu auk  þinnar eigin. 

Hálendishópurinn  

Hópurinn er hugsaður sem stuðningsúrræði fyrir unglinga á aldrinum þrettán til átján 

ára og er gott dæmi um hópastarf sem vinnur eftir kenningum reynslunáms. Starfið 

er þrískipt og skiptist í hópefli og undirbúning, ferðalag og eftirfylgd og svo úrvinnslu.  

Markmið hálendishópsins eru að kveikja áhuga ungmenna á að bæta líf sitt, að 

aðstoða ungmenni við að taka ábyrgð á eigin athöfnum, að kenna ungmennum að 
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þekkja getu sína og takmarkanir og að styðja ungmenni til sjálfseflingar. Hópstjórar 

eru fjórir og þar af einn félagsráðgjafi (Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  

Hálendishópurinn er/var meðferðar- og stuðningsúrræði á vegum Íþrótta og 

Tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR) og Félagsþjónustunnar í Reykjavík (nú Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar). Einnig kom Unglingaheimili Ríkisins að þessu verkefni sem 

meðstofnandi árið 1983 og var samstarfsaðili til  ársins  1992. Hálendishópurinn var 

frá upphafi ætlaður þeim unglingum þar sem fyrri úrræði höfðu ekki borið árangur. 

Þeir unglingar sem voru á meðal þeirra verst stöddu, glímdu við erfiðar félagslegar 

aðstæður, fjölskylduvanda, röskun á skólagöngu og/ eða  hegðunarvandamál. Einn af 

fyrstu hópstjórunum var félagsráðgjafi og hafa  þeir síðan verið  tengdir 

hálendishópnum annað hvort sem hópstjórar, tilvísendur eða ráðgjafar.  

Frumkvæði nokkurra fagmanna  varð til þess að hálendishópurinn varð til. Það 

sem þessir fagaðilar áttu sameiginlegt var fagleg þekking og reynsla af 

meðferðaráhrifum hópeflis, áhrifamætti náttúrunnar og einnig uppeldisgildi ábyrgrar 

samveru  og samskipta  reyndari aðila og unglinga. Það sem hópstjórar í 

Hálendishópnum þurfa að sinna er undirbúningur, sálfélagsleg greining á 

skjólstæðingum, samvinna milli tilvísunaraðila,  unglings, foreldra og hópstjóra og 

einnig að skipuleggja eftirfylgd eða áframhaldandi meðferð. Það er einnig hlutverk 

hópstjóranna að reyna að byggja upp áhuga með hvatningu, fá samþykki unglings og 

stuðla að samstillingu, samráði og samræmingu milli þeirra aðila sem að málum 

koma (s.s. skóla, tilvísanda). Einnig að sjá til þess að jákvæð hegðun fái styrkingu og 

ákveða markmið í samvinnu við skjólstæðing (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). 

Barna- og unglingageðdeild Landsspítalans 

Á barna- og unglingageðdeild Landsspítalans (hér eftir BUGL) er starfrækt 

ævintýrameðferð og byggir hún á reynslunámi. Í ævintýrameðferð þjálfa 

þátttakendur mikilvæga færni eins og samvinnu, traust og að fylgja reglum. Þetta eru 

mikilvægir  þættir  til að börn og unglingar geti eignast vini og haldið þeim, verið 

virkir þátttakendur í skóla og tómstundum. Verkefnin í ævintýrameðferðinni eru 

fjölbreytt, ögrandi og spennandi. Verkefnin skapa ágreining og þannig er hægt að 

læra að vinna úr ágreiningi í öruggu umhverfi. Verkefni ævintýrameðferðarinnar 

reyna á tilfinningalega, líkamlega og vitræna getu þátttakenda og helsta markmið 



 

28 

hennar er að bæta upplifun þátttakenda á sjálfum sér. Með aðferðum reynslunáms 

læra þátttakendur að vinna úr þeirri reynslu sem þeir verða fyrir í meðferðinni og 

yfirfæra hana á daglegt líf. Þessi yfirfærsla skilar sér í jákvæðari sjálfsmynd og bættari 

líðan og hegðun (Upplýsingavefur um geðheilsu barna og ungmenna, 2008).  

Ævintýrameðferðin er ætluð börnum sem eiga við geðræn og/eða félagsleg 

vandamál að stríða, svo sem ofvirkni, þunglyndi, kvíðaröskun, hegðunarröskun og 

skerta félagsfærni. Börnin skortir oft hæfni í félagslegum samskiptum og getur það 

leitt til einangrunar í félagsstarfi og skóla.  Þá fá þau ekki tækifæri til að vera hluti af 

hóp og æfa sig í þeim reglum, gildum og  samskiptum sem því fylgir. Það leiðir til þess 

að félagslegur þroski er ekki nógu góður (Hildur Andrjesdóttir, Oddný Hróbjartsdóttir, 

Steinunn Björnsd. Bjarnason, 2007).  Ævintýrameðferðin á BUGL er starfrækt allt árið 

um kring, átta skipti í tvær og hálfa klukkustund í senn á veturna en átta skipti og 

fimm tíma í senn á sumrin og einnig tveggja til þriggja daga ferðir á því tímabili. 

Meðferðin snýst um að taka þátt í ævintýri en til að það sé hægt þurfa börnin að 

upplifa óvæntar aðstæður (Hildur Andrjesdóttir, o.fl. 2007). Oftar en ekki eru þetta 

aðstæður sem börnin hafa ekki upplifað áður og það hvernig þau takast á við 

óþekktar aðstæður er ákveðin reynsla, upplifun sem og félagslegur og 

tilfinningalegur lærdómur. Í þessum aðstæðum fá börnin tækifæri til að prófa sig 

áfram í nýjum hlutverkum, til dæmis leiðtogahlutverki. Einnig fá þau að upplifa 

samvinnu, hvernig á að vinna  að lausn vandamála, taka viðeigandi áhættu og vinna 

að krefjandi og ögrandi verkefnum. Við þessar aðstæður upplifa börnin að þau geta 

meira en þau bjuggust við og leiðir það til aukins sjálfstrausts og bættrar 

sjálfsmyndar. Að upplifa áskoranir þar sem þátttakendur kynnast bæði velgengni og 

mistökum er mikilvægt þar sem þær upplifanir eru lærdómsríkar (Hildur 

Andrjesdóttir, o.fl. 2007). 

Félagsmiðstöðvar 

Hægt er að nýta þessa hugmyndafræði í félagsmiðstöðvum þar sem unglingar koma 

gjarnan saman. Fram kemur í starfsáætlun Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur 

(ÍTR) að frítími barna  sé vettvangur til þroska og náms en þó á annan hátt en í skóla. 

Þar er talað um óformlegt nám og reynslunám. Hins vegar er sérstaklega  tekið fram 

að í félagsmiðstöðvum sé lögð áhersla á samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd, 

samfélagslega virkni og þátttöku. 
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Það eru svipaðar áherslur hjá Íþrótta- og Tómstundaráði Hafnafjarðar (ÍTH) en 

þar er talað um að markmið félagsmiðstöðva sé að skapa vettvang þar sem unglingar 

fá tækifæri til að sýna frumkvæði, axla ábyrgð og stunda sjálfstæð vinnubrögð. Í 

starfsskrá ÍTR er einnig talað um að það séu markmiðin, hugmyndafræði 

viðfangsefna, hvernig sé unnið með þau og framkvæmd sem skiptir mestu máli, 

meira máli en sjálft viðfangsefnið. Þannig er ball ekki bara afþreying heldur kjörinn 

staður til að þroska samskiptahæfni auk þess sem unglingarnir fá það hlutverk að 

skipuleggja dansleikinn og takast á við ýmis vandamál sem þau læra af. Með slíku 

viðhorfi verður dansleikur að námstækifæri  fyrir þá sem að koma. Til að þetta verði 

svona þarf starfsfólk að vera meðvitað um sitt hlutverk og gæta þess að unglingarnir 

fái tækifæri til að læra af reynslunni (Guðrún Ása Kristleifsdóttir og Unnur Ósk 

Unnsteinsdóttir, 2008).   

Í starfsáætlun ÍTR eru markmið félagsmiðstöðvastarfs skilgreind enn frekar, 

meðal annars kemur fram að í markmiðum þess er að þróa félagsfærni, stuðla að 

jákvæðari samskiptum og rækta með sér samkennd, samhyggð og virðingu. Með því 

að bæta sjálfsmynd unglinga gera þeir sér frekar grein fyrir styrkleikum sínum og 

veikleikum og geta þannig tekið betri ákvarðanir á þeim grundvelli. Miðað við þessi 

markmið má gera ráð fyrir að félagsmiðstöðvastarf skipi veigamikinn sess í lífi 

unglinga. Því er ljóst að mikil ábyrgð er á herðum starfsfólks að finna krefjandi 

verkefni og hvetja unglingana áfram í þeim verkefnum sem þeir takast á við. Sum 

verkefni eru þó betur fallin en önnur til að þroskast og læra af og þarf starfsfólk að 

vera vakandi fyrir því. En miðað við þessi markmið  er reynslunám góð leið til að 

stuðla að því að þessi markmið náist (Guðrún Ása Kristleifsdóttir og Unnur Ósk 

Unnsteinsdóttir 2008). 

Unglingasmiðjur 

Í Reykjavík eru starfræktar tvær unglingasmiðjur og heita þær Stígur og Tröð. 

Unglingasmiðjurnar eiga sér nokkuð langa sögu, í raun allt frá árinu 1974 þegar 

Félagsmálaráð Reykjavíkur samþykkti að setja á laggirnar starfsemi til að auka 

fyrirbyggjandi starf meðal unglinga í Reykjavík.  Árið 1977 var svo fyrsta  

unglingasmiðjan opnuð og vegna mikillar aðsóknar var önnur smiðja opnuð tíu árum 

síðar. Það var svo árið 2004 sem þær fengu nöfnin Stígur og Tröð. 
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Unglingasmiðjurnar eru báðar  byggðar á sömu hugmyndafræði og eru hefðbundin 

starfsemi og meðferð að mestu leyti eins. Hins vegar hafa smiðjurnar sín sérkenni 

sem ráðast af ytri áhrifum, samsetningu unglingahóps  og starfsmannahóps. Einn 

forstöðumaður er yfir báðum smiðjum og er hann félagsráðgjafi  (Sigurlaug H. 

Traustadóttir, 2009). 

Markmið unglingasmiðjanna í Reykjavík er að bæta líðan unglinganna sem 

þangað er vísað, 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. Unglingarnir sem eru í 

smiðjunum eru oft félagslega einangraðir og einmana og hefur það áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og líðan. Margir þeirra hafa orðið fyrir einelti, eru óframfærnir, óvirkir, með 

lítið sjálfstraust og algjöran skort á frumkvæði. Félagsfærni þeirra er slök og þeir sýna 

gjarnan einkenni depurðar, kvíða eða þunglyndis auk þess sem sumir búa við erfiðar 

heimilisaðstæður. Oft eru þetta fremur afskiptir unglingar og erfitt að ná til þessa 

hóps þar sem hann er ekki sýnilegur. Þessir afskiptu  og einangruðu unglingar eru 

markhópur unglingasmiðjanna og er smiðjunum ætlað að sinna meðferðar- og 

uppeldishlutverki að þessu leyti (Sigurlaug H. Traustadóttir, 2009). 

Í starfi unglingasmiðjanna er lögð áhersla á styrkjandi og örvandi vinnu bæði 

einslega með unglingunum og í  hóp auk þess sem lögð er áhersla á samstarf við 

foreldra og ráðgjafa viðkomandi unglings. Lögð er mikil áhersla á teymisvinnu 

starfsfólks og að allir þekki hugmyndafræðilegan bakgrunn. Sú hugmyndafræði sem 

unglingasmiðjurnar styðjast við er meðal annars uppbyggingarstefna (e. restitution), 

lausnamiðaðar aðferðir og hugmyndir Thomas Gordon meðal annars um virka 

hlustun en þó er mest byggt á aðferðum reynslunáms (Sigurlaug H. Traustadóttir, 

2009). 

Yfirleitt eru það félagsráðgjafar sem sjá um að vísa unglingum í smiðjurnar en 

helstu ástæður þess að unglingum er vísað þangað eru eins og áður er getið félagsleg 

einangrun, einelti, sem og sálrænar greiningar svo sem þroskafrávik, Asperger 

heilkenni, ofvirkni með athyglisbresti, mótþróa-þrjóskuröskun og fleira. 

Tilfinningalegir erfiðleikar sem unglingar geta verið að kljást við eru meðal annars 

depurð, kvíði, þunglyndi, vanlíðan og vanvirkni en spurning er hvort það er orsök eða 
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afleiðing þeirrar félagslegu einangrunar sem langflestir notendur unglingasmiðjanna 

glíma við (Sigurlaug H. Traustadóttir, 2009). 

Önnur verkefni 

Athyglisvert er að reynslunám er notað í Tékklandi til að auka þátttöku fólks með 

hamlanir í ýmsum tómstundum og íþróttum. Er þetta gert til að fólki með fatlanir líði 

frekar eins og þátttakendum í samfélaginu. (Kudláček, Bocarro, Jirásek, Hanuš, 2009). 

Er það gert með því að láta fólk með fatlanir taka þátt í ýmsum verkefnum eins og 

leikjum, leiklist, ræðumennsku og fleirum áskorunum. Með því að nýta sér aðferðir 

reynslunáms og ekki einblína á lokaútkomuna heldur allt ferlið sem á sér stað þá eiga 

þessir einstaklingar auðveldara með að yfirfæra líðan sína og þekkingu á sitt daglega 

líf. Unnið er í hópum án aðgreiningar, það er fatlaðir og ófatlaðir vinna saman að 

ýmsum verkefnum. Markmiðið með því er að hjálpa fólki að kynnast ólíkum 

einstaklingum með ólíkar þarfir. Þannig getur fólk bætt við reynslu sína og öðlast 

aukna þekkingu (Kudláček, o.fl., 2009). 

Þá er aðferðum reynslunáms beitt til að aðstoða unglinga sem eiga við 

vandamál að stríða sem tengjast kynferðislegri hegðun. Er það gert til að unglingarnir 

opni sig betur og eigi auðveldara með að tengjast tilfinningum sínum og líðan heldur 

en ef þeir undirgangast viðtalsmeðferð sem oft er beitt á fullorðna (Longo, 2004). Í 

slíkri vinnu er nauðsynlegt að hafa í huga mismunandi greindir unglinga eins og 

hreyfigreind, tilfinningagreind, rýmisgreind og fleiri. Með því að nota leiki, 

traustsæfingar og fjölbreyttar aðferðir er hægt að ná betur til unglinga þar sem þeir 

hafa hugsanlega ekki þroska, greind eða áhuga á hefðbundinni viðtalsmeðferð. 

Aðferðir reynslunáms geta hjálpað til við að gera meðferðina skiljanlegri og 

markvissari. Einnig geta þessar aðferðir hjálpað til við að kenna skjólstæðingi að tjá 

sig betur, hafa meiri stjórn á skapi sínu, bæta félagslega færni sína og endurskoða 

gildi sín (Longo, 2004). 

Samfélagsvinna 

Aðferðir reynslunáms er hægt að nota í samfélagsvinnu. Hlutverk félagsráðgjafa í 

samfélagsvinnu er oft og tíðum að hvetja fólk til að safnast saman í hóp og halda 

utan um hópinn. Félagsráðgjafar þurfa að hjálpa við að skilgreina markmið og leiðir 

ásamt því að vera tilbúnir til að koma að ýmiss konar stuðningsvinnu, skipulagningu 

og fleira í þeim dúr. Stuðningur við einstaklinga innan hópsins er líka mikilvægur því 
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með þeim hætti geta einstaklingar verið sem sjálfstæðastir  innan hópsins (Farley, 

Smith, & Boyle, 2006). Í samfélagsvinnu þarf að hafa í huga að þátttakendur í því 

verkefni sem unnið er í koma allir með mismunandi reynslu og væntingar. Þátttaka í 

samfélagsvinnu er heilmikið reynslunám í sjálfu sér. Með því að taka þátt er verið að 

skapa upplifanir og safna að sér reynslu. Ef þátttakendur í samfélagsvinnu fá tækifæri 

til að ígrunda og vinna úr þeirri reynslu má leiða líkum að því að þeir læri meira en ef 

þeir væru hefðbundnir sjálfboðaliðar (Kenny, Ralph og Brown, 2000). 

Umræða 

Það er grundvöllur fyrir því að nýta aðferðir reynslunáms í starfi félagsráðgjafans og 

virðist það nú þegar vera gert að ýmsu leyti. Oft eru það þó sértæk verkefni og 

afmarkaðir hópar sem fá að njóta þess. Einnig er vinsælt að tengja reynslunám útivist 

og upplifunum í gegnum náttúru og ferðalög. Útivist er öflugt tæki í reynslunámi að 

því leyti að fólk er oft í aðstæðum sem það þekkir ekki og er því að upplifa margt nýtt 

og að læra að takast á við framandi aðstæður. Fólk getur líka átt auðveldara með að 

taka niður brynjuna og opna sig þegar það er úti í náttúrunni og þarf að treysta á 

hópinn sem það er með (Hopkins og Putnam, 1993).  

Hér að framan er búið að fjalla aðeins um hvernig reynslunám getur nýst 

félagsráðgjafa í starfi og tengingar við vinnuaðferðir. Reynslunám getur líka komið 

félagsráðgjafa að góðum notum sem tæki til að huga að honum sjálfum, þar sem 

félagsráðgjafar eru oft að upplifa og reyna eitthvað nýtt í sínu starfi. Aðferðir 

reynslunáms geta hjálpað félagsráðgjafanum að hafa í huga að ekkert mál er eins og 

hver skjólstæðingur er mismunandi og þeir hafa mismunandi þarfir (Sugarman, 

1985).  

Til að félagsráðgjafar þekki til reynslunáms væri hægt að fjalla betur um 

aðferðir reynslunáms  í námi í félagsráðgjöf.  Reynslunám hjálpar fólki að setja sig í 

spor annarra, þekkja eigin tilfinningar, tjá reynslu sína og hugsanir(Askeland, 2003). 

Með reynslunámi geta félagsráðgjafar líka kynnst eigin fordómum og hvaða áhrif þeir 

hafa á þá sem fagaðila. Þetta auðveldar fólki að taka gagnrýni þar sem það er vant að 

íhuga reynslu sína og viðbrögð og nýtir frekar gagnrýni til að læra af henni. (Horwath 

og Thurlow, 2004). Þetta eru allt eiginleikar sem gott er að hafa í starfi félagsráðgjafa 

og má því segja að aðferðir reynslunáms geti nýst félagsráðgjöfum á marga og ólíka 

vegu. 
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Lokaorð 

Mikil þróun hefur átt sér stað innan félagsráðgjafar frá því í iðnbyltingunni. Bæði 

hefur fagið þróast og eins vitund samfélagsins á hlutverkum félagsráðgjafa. 

Félagsráðgjafar styðjast gjarnan við kenningar úr öðrum greinum og má segja að þeir 

hafi tekið það besta úr greinum eins og félagsfræði, sálfræði, siðfræði og fleirum og 

búið til heildstæða faggrein. Með fjölbreyttar starfsaðferðir og heildarsýn að vopni 

tekst félagsráðgjöf á við margvísleg  verkefni. Þessi verkefni geta verið ólík og haft 

mismunandi áhrif á þá sem þeim sinna. Þá er gott að þekkja tilfinningar sínar og 

hegðun, vita hvað það er sem fær viðkomandi til að bregðast við eins og hann gerir.  

Það er ljóst  að reynslunám kemur að góðum notum í starfi félagsráðgjafa og er það 

eitthvað sem mætti kynna betur fyrir félagsráðgjöfum. Sýnt hefur verið fram á í 

þessari ritgerð að hægt er að notast við aðferðir reynslunáms í verkefnum sem 

félagsráðgjafar sinna eða gætu sinnt. Einnig mætti nota aðferðir ígrundunar og 

reynslunáms í meira mæli í námi félagsráðgjafa. Í nútímasamfélagi er góður kostur að 

þekkja aðferðir til að íhuga reynslu sína og læra af henni því það er dýrmætur 

lærdómur að vita hvernig við bregðumst við ýmsum aðstæðum. Reynslunám kennir 

félagsráðgjöfum og félagsráðgjafarnemum það og hjálpar okkur að átta okkur á því 

hvers vegna við bregðumst við eins og við gerum, við lærum að lesa í tilfinningar 

okkar og getum betur sett okkur í spor annarra sem er góður eiginleiki að hafa hvort 

sem maður er félagsráðgjafi eða ekki. Þannig getur reynslunám einnig nýst 

persónulega en ekki eingöngu í starfi eða námi. 
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