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1 Stutt lýsing á verkefninu 

Að vinna með hóp er ekki endilega létt verk. Það krefst útsjónarsemi og þekkingar ef vel á að 

takast til. Það er ekki nóg að fara af stað og vona það besta. Þess vegna völdum við félagarnir 

að útbúa handbók til að veita þeim sem vinna með hópa innsýn  í  heim  hópastarfs og 

hópeflis. Greinargerð þessi fylgir bókinni. Við ætlum að leitast við í henni að svara því 

hvernig æskilegt er að vinna með hóp til að ná fram sem bestum árangri. Höfum við því leitað 

okkur þekkingar í erlendum bókum og á erlendum vefjum. Í kjölfarið af þeirri leit ákváðum 

við að semja handbók um hópefli fyrir starfsfólk í æskulýðssstarfi og var það BA-verkefni 

okkar beggja í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Bókin er afurð okkar leitar 

og þeirrar reynslu sem við öðluðumst í leiðinni. 

Hópar fara alltaf í gegnum ákveðið hópaferli sama hvort þeim sé stýrt eða ekki.  

Munurinn á hópefli og náttúrulegri þróun hóps er að vegvísirinn liðkar fyrir ferlinu, hraðar því 

og gætir þess að þátttakendur fari ekki út af sporinu, til dæmis grunnreglur um samskipti, 

trúnað, öryggi og traust (Björn Vilhjálmsson, 2011). Forsendur hans til að árangur náist er að 

þekkja þá þætti sem hafa áhrif í starfinu. Þekkja þau hjálpartæki sem notast má við og þekkja 

þau ferli sem eiga sér stað innan hópsins og meðal einstaklinganna á meðan hann er virkur. 

Nauðsynlegt er að gera áætlun fyrir hvern og einn hóp og áætla útkomuna, þ.e hver er 

ásættanleg útkoma hópastarfsins og hvers má vænta af hópnum. Að sama skapi þarf sá er 

hópnum stýrir að vera sveigjanlegur og tilbúinn til að breyta upphaflegri áætlun ef þörf krefur. 

Það er ekki alltaf svo að hópaferlið og útkoman verði sú sama og lagt var með af stað í 

upphafi. Margt getur farið á annan veg en áætlað var.  

Margar leiðir eru til við að vinna með hóp og hóparnir eins misjafnir og þeir eru 

margir. Ætlunin er að kynna í bókinni þær leiðir sem hægt er að fara þegar unnið er með hópa 

og ætlum við að einskorða okkur við æskulýðsgeirann, börn og ungt fólk á aldrinum 10-20 

ára. Kynnt verða þau fræði og kenningar sem gott er að styðjast við varðandi þá þróum sem á 

sér stað í hópi, nám og þau átök sem upp geta komið, bæði innan hópsins og baráttu 

einstaklingsins við sjálfan sig. Við teljum að hópefli sé góð leið til að hafa áhrif á 

hópaþróunina og á félagslega virkni einstaklingsins. Því er það meginmarkmið okkar með 

bókinni að kynna þá hagnýtu aðferð hópeflis sem kölluð er hópeflisleikir. En með þátttöku í 

leikjunum geta einstaklingarnir lært að þekkja sjálfa sig betur, bæði kosti og galla og séð 

hvernig þeir bregðast við ákveðnu áreiti. Einnig gefst þeim kostur á að kynnast öðrum 

þátttakendum, skoða ólík hlutverk þeirra og þarfir í gegnum samskipti og samvinnu. 

Hópeflisleikir eru stundum nefndir námsleikir og flokkaðir eftir ákveðnum skilgreiningum 
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sem segja til um í hvaða leiki sé best að fara við ákveðnar aðstæður og eftir því hverju þeim er 

ætlað að ná fram. Með hugtakinu leikur erum við að notast við þýðingu á enska hugtakinu 

„game“. Skilgreiningu á leiknum sækjum við í smiðjur Jan Neuman en hann sagði að leikur 

væri leið eða staður þar sem einstaklingurinn verði sér úti um reynslu. Leikurinn er 

lærdómsríkur því hann felur í sér virkni einstaklingsins og félagslega hegðun sem sameinast í 

að leysa ákveðin verkefni (Neuman, 2004:35).  

Bókinni skiptum við í tvennt. Fyrri hlutinn er  fræðilegur kafli þar sem við rýnum í 

hlutverk vegvísis, kenningar um hópaþróun og módel sem hann ætti að hafa að leiðarljósi. Í 

síðari hlutanum má finna umfjöllun um leikjaflokka, tilgang þeirra og leikjabanka. 

 

2 Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins 

Það er okkar mat að upplýsingar um hópeflisleiki og notkun þeirra séu af skornum skammti á 

íslensku. Það er því ætlun okkar að bæta úr því með því að setja fram aðgengilega handbók 

um hópeflisleiki og upplýsingum um það á hvaða hugmyndum þeir byggja. Einnig viljum við 

velta því upp hvernig eigi að nota leikina og í hvaða röð útfrá kenningum um hópaþróun. Í 

gegnum starf okkar í félagsmiðstöðvum höfum við unnið með hópa markvisst í stuttan og 

langan tíma en þegar við fórum að reyna fyrir okkur í því þurftum við að renna nokkuð blint í 

sjóinn. Fyrir nokkrum árum kom síðan út á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur 

(ÍTR) handbók um hópastarf og þá gátu starfsmenn þeirrar stofnunar lesið sér til um fræði og 

aðferðir áður en þeir hófu hópastarfið. Með henni var mörkuð stefna og lögð áhersla á þennan 

þátt í starfinu. Viljum við með þessarri bók dýpka skilning starfsmanna enn frekar á hópefli 

og bæta við leikjaflóruna. 

 

3 Markmið 

Markmið með BA-verkefninu okkar er að útbúa hagnýta handbók um hópefli fyrir starfsfólk í 

æskulýðsstarfi. Með bókinni viljum við kynna hugmyndafræði hópaþróunar og kenningar sem 

nota má í hópastarfi. Einnig viljum við tengja saman fræði hópaþróunar við hópefli í 

æskulýðsstarfi. 
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4 Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag 

Verkefni okkar setjum við upp sem handbók og skiptum henni í tvennt. Fyrri hlutinn er 

fræðilegur texti um kenningar í hópaþróun og hópastarfi. Síðari hlutinn er svo leikjabanki þar 

sem við kynnum ákveðna leikjaflokka, lýsum leikjunum í flokkunum og veltum vöngum yfir 

notagildi hvers og eins. Þessa leiki höfum við lært í gegnum starf okkar í félagsmiðstöðum, á 

námskeiðum hérlendis og erlendis og loks fundum við þá í erlendum bókum.  

 

5 Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir 

 

5.1 Frá fjörefli til hópeflis 

Undanfarin ár hafa fyrirtæki, íþróttafélög, menntastofnanir og aðrir sem starfa náið með hópa 

uppgötvað kosti og ávinning hópeflis. Fjölmörg fyrirtæki, sem bjóða upp á slíka þjónustu, 

hafa litið dagsins ljós og virðast þau hafa næg verkefni. Hvataferðir fyrirtækja innanlands hafa 

komið í stað kostnaðarsamra ferða erlendis og hafa þessi nýju hópeflisfyrirtæki útbúið fjöruga 

pakka fyrir viðskiptavini sína. Með hópefli hafa þjónustuþegarnir getað brotið upp hið 

daglega amstur einingarinnar og unnið hópeflisverkefnin með það að leiðarljósi að skemmta 

sér með samstarfsfélögum sínum. Með þessu fá þeir tækifæri til að kynnast samstarfsmönnum 

sínum á annan hátt og sjá þá jafnvel í nýju ljósi. Við vinnu þessarar bókar rákum við augun í 

það að flest þessara fyrirtækja sem bjóða upp á svona starfsemi eru meira eða minna í hópefli 

sem snýst að mestu leiti um að skemmta sér. Við kjósum að kalla það fjörefli vegna þess að 

þar eru engin önnur markmið en að skemmta þátttakendum, hlægja og þétta hópinn með 

hressandi og öðruvísi samveru. 

Sú útgáfa hópeflis sem við viljum skoða sérstaklega er hópefli sem gefur 

einstaklingnum ekki bara skemmtun heldur skilur líka eftir sig upplifun, nýja þekkingu og 

tækifæri til ígrundunar. Er það upplifun okkar sem starfsmanna í æskulýðsstarfi að hópefli 

getur reynst vel í vinnu með einstaklinga í gegnum félagslega hvatningu sem fæst með starfi í 

hópum. Við teljum að hægt sé að vinna með styrk- og veikleika einstaklinga í gegnum þessa 

vinnu og ætlum að leitast við að sýna fram á það í þessari bók. Til þess að svo megi verða 

þarf starfsmaðurinn að vera meðvitaður um það hvaða þætti hann ætlar að vinna með og 

hvernig hann ætlar að ná þeim. Hann þarf að kappkosta að skapa námsumhverfi þar sem 

einstaklingar ná persónlegum sigri í hópavinnu í gegnum reynslunám. Reynslunám felur í sér 
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að allar upplifanir og öll reynsla getur orðið að námi,  sama hvar hún á sér stað.  Svo lengi 

sem við höfum „minni“ og munum að það vorum „við“ sem upplifðum það. Ígrundunin 

breytir reynslunni eða röð upplifana í nám (Björn Vilhjálmsson, 2011). Reynslunám er  

hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár. Reynslunámið er eitt af 

grundvallarhugtökum frístundastarfs á frístundaheimilum, í félagsmiðstöðvum og víðar. Til 

að mynda stendur í Starfsskrá skrifstofu tómstundamála ÍTR (2007): 

 

Frítíminn er í nútímaþjóðfélagi vettvangur uppeldisstarfs þar sem áhersla er 

lögð á aukinn þroska og færni með fjölbreyttum viðfangsefnum og 

reynslunámi. Á vettvangi frítímans er lögð áhersla á að þjálfa samskiptafærni, 

auka félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og efla samfélagslega virkni og þátttöku. 

(Starfsskrá skrifstofu tómstundamála ÍTR, 2007:4) 

 
 

Reynslunámið fá þátttakendur í gegnum þær upplifanir sem þeir upplifa í gegnum leik 

og í gegnum þau samskipti sem þeir eiga hvorn við annan. Reynslunám getur átt sér stað bæði 

innan og utan hins hefðbundna skólasamfélags og á líklega rætur sínar að rekja til óformlegra 

og óhefðbundinna náms- og kennsluaðferða (Björn Vilhjálmsson, 2011). Formlaust nám (e. 

informal learning) á við allt nám er tengist reynslu og daglegu lífi innan fjölskyldu, á 

vinnustað eða í frítíma. Námið er ekki skipulagt með skýrum markmiðum né afmarkað í tíma. 

Námskrár eða kennsluskrár eru ekki til staðar. Þekking eða reynsla sem aflað er á þennan hátt 

er hvorki staðfest né vottuð með til dæmis prófskírteini (Gunnar E. Finnbogason, 2009). 

Formlaust nám byggir á skilningi og túlkun þátttakenda á raunverulegum aðstæðum þar sem 

þeir auka færni sína til að takast á við eigin aðstæður á félagslegum forsendum. Námið byggir 

á samskiptum við aðra og hefur t.d. mikið verið notað í sértæku hópastarfi með unglingum og 

áhættuhópum (Hrönn Hrafnkelsdóttir, 2009:14). 

 

5.2 Hugtakið hópur og kenningar 

Um og upp úr miðri síðustu öld voru settar fram margar kenningar sem skilgreina áttu hóp, 

eins og kenning Bonners, kenning Fiedlers og fleiri manna. Hugtakið hópur vafðist greinilega 

fyrir fræðimönnum og erfitt reyndist þeim að koma sér saman um eina skilgreiningu á 

hugtakinu. Að endingu varð niðurstaðan sú að reynt var að steypa nokkrum kenningum saman 

í eina skilgreiningu sem gefur heildarmynd af hugtakinu hópur (Johnson og Johnson, 1982:7).  

 

Hóp má skilgreina sem tvo eða fleiri einstaklinga sem: 



9 

a) Eiga í mannlegum samskiptum   

b) Eru sjálfstæðir   

c) Skilgreina sjálfa sig og eru skilgreindir af öðrum sem meðlimir hópsins 

d) Setja reglur um samskipti, hegðun, hlutverk og viðmið 

e) Hafa áhrif á hvern annan 

f) Finnst hópurinn gefandi 

g) Hafa sameiginleg markmið    

(Johnson og Johnson, 1982:7) 

Hvort að þessar skilgreiningar hafi verið hafðar að leiðarljósi við mótun þeirra 

hópaþróunarkenninga sem síðar voru settar fram skal ósagt látið en víst er að grunnurinn er að 

mörgu leyti keimlíkur og tónninn að hópaþróunarkenningunum gefinn með þeim. Þegar unnið 

er með hóp eða hópa er gott að vera meðvitaður um hópahugtakið og fyrir hvað það stendur. 

Að okkar mati er það ein af þeim forsendum sem til þarf til að vinna með hóp. 

5.3 Hópaþróun 

Þegar hópur kemur saman á sér stað ákveðið ferli sem í daglegu tali er kallað hópaþróun eða 

hópþroski. Það fer að miklu leyti eftir því hve mikið hópurinn er saman, hversu oft hann 

hittist og hve mikil samskiptin eru hvernig ferlið er og hversu hratt það á sér stað. Einnig fer 

þróun hópsins eftir því að hvaða verkefnum hann er að vinna. Það er þó gengið út frá því að 

hópurinn sem heild eigi samskipti og sé að vinna að sömu markmiðum.  

 

5.4 Hópefli sem aðferð í æskulýðsstarfi 

Hópefli hefur verið notað sem aðferð í æskulýðsstarfi í fjölmörg ár en til að byrja með var 

ekki unnið markvisst með það vegna lítillar vitundar um málaflokkinn. Í kringum 1995 hófu 

Björn Vilhjálmsson og félagar hans í Hálendishópnum að færa frístundastarfinu hérlendis 

ákveðin hugtök til að nota í þeirri umræðu. Hugtök og aðferðir sem þeir höfðu þróað í 

tengslum við vinnu með ungt fólk í vanda (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011). Í 

frístundastarfinu fóru menn svo að nota þau t.d. með unglingaráðum, í klúbbastarfi og í 

sértækum hópaúrræðum. Í félagsmiðstöðvastarfi er mikið leitast við að vinna með 

afmarkaðan, skilgreindan markhóp í hópastarfi.  

Margar skilgreiningar eru á hópastarfi en hér í þessum skrifum er stuðst við 

eftirfarandi skilgreiningu: 
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Hópastarf er faglegt starf þar sem veittur er margvíslegur stuðningur eða unnið 

að ákveðnum verkefnum. Hópastarfið byggir á því að ferlinu sé stýrt af 

fagmanneskju sem aðstoðar einstaklinga í hópi við að ná sameiginlegum 

markmiðum sem geta verið af einstaklings-, samskipta- eða verkefnatengdum 

toga (Gladding, 1999:12). 

 

Hópeflið er notað til að styrkja hópana í félagslegum samskiptum, efla félagsfærni 

einstaklinga, vinna gegn andfélagslegri hegðun, efla frumkvæði, hvetja til sjálfsrýni svo fátt 

eitt sé nefnt.  Þessi aðferð getur því nýst æskulýðsstarfsmanninum til margra verka ef hann 

hefur markmið hópeflisins skýr og er meðvitaður um takmarkanir einstaklinga og hópsins.  

Án þess að vilja kasta rýrð á starf þeirra nýju hópeflisfyrirtækja sem hafa sprottið fram 

á sjónvarsviðið þá er munur á þeirri hugmyndafræði sem þau beita og svo hugmyndafræði  

æskulýðsstarfsmannsins enda er hlutverk þeirra ólík. Æskulýðsstarfsmaðurinn hefur því 

hlutverki að gegna að bjóða upp á uppbyggilegt tómstundastarf með forvarnaívafi fyrir æsku 

landsins og með starfinu reynir hann að beina ungmennunum frá andfélagslegri hegðun. 

Hópeflisfyrirtækið aftur á móti er í því að selja þjónustu. Skemmtun og samvinna eru 

mikilvægustu þættir hópeflisdagskrár þessara fyrirtækja enda hittist hópurinn jafnvel bara 

einu sinni í þessum erindagjörðum undir handleiðslu starfsmanna. Aftur á móti vinna 

æskulýðsstarfsmenn oft náið með hópunum sínum yfir lengri tíma og kynnast þátttakendunum 

betur. Þar sjá þeir hvaða færni einstaklingarnir þurfa að efla og hvernig félagsleg samskipti 

innan hópsins eru. Útfrá þeirri sýn geta þeir útbúið hópeflisleiki sem efla til dæmis félagslega 

veika einstaklinga til að tjá sig. Það gætu þeir gert til að mynda með því að láta þá frökku, 

félagslega sterku einstaklinga vera mállausa í leikjunum til að ýta undir frumkvæði hinna 

veikari. Mikilvægustu þættir hópeflis í æskulýðsstarfi veltur því á hópnum hverju sinni. 

Hópeflið getur verið aðferð til að hressa einstaklingana við, breyta hegðun þeirra, fá þá til að 

skoða sjálfa sig eða til vandamálalausna (Ringer, 2002:19). 

Af hverju hópefli og hópeflisleikir? Því þar upplifa einstaklingarnir öðruvísi samskipti 

og ný hlutverk í gegnum leik og vegvísirinn styður við flutning námsins í aðrar aðstæður. 

Starfsskrá skrifstofu tómstundamála ÍTR segir: 

Eitt af markmiðum hjá ÍTR er að vinna með sjálfsmynd, félagsfærni, færni til 

samskipta og fleira í þeim dúr (ÍTR, 2007:5).  Eins og þjóðfélagið er í dag eru sífellt gerðar 

meiri kröfur á fullorðna einstaklinga hvað varðar félagsfærni og almenna virkni fólks í 

samfélaginu. Færni sem þessa getur verið erfitt að kenna með öðrum hætti en óformlegu námi 

og þar koma þeir aðilar er vinna með unglingum í frítíma þeirra mikið við sögu. 
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Í hópefli er einmitt verið að vinna með ofangreind atriði þó svo að það megi kannski deila 

um hvort að hópefli flokkist undir formlaust nám, en það má færa rök fyrir því. Það sem við 

lærum utan hefðbundinnar námsskrár má flokka sem óformlegt nám. Félagsfærni sem og 

samskiptafærni er efld, unnið með sjálfsmynd, virkni, þátttöku og þáttakendum gefinn kostur 

á að afla sér óformlegrar menntunar (e. non-formal education) á ýmsum sviðum sem og 

formlausrar menntunar (e. in-formal education). En þess konar nám er flokkað sem 

reynslunám og ef það er skoðað má sjá tengingu á milli þess og hópastarfs. Hópefli og 

hópeflisleikir eru mikilvægur þáttur í hópastarfi og eru til fjölmargir flokkar leikja. Hafa ber í 

huga röð leikjanna en einfaldir nafnaleikir og ísbrjótar eru oftast byrjunin. Af öðrum leikjum 

ná nefna samvinnuleiki, orkuskot, samskiptaleiki og traustleiki svo helstu flokkar séu nefndir. 

Einnig ber að hafa í huga að einstaklingarnir eru misjafnir og hafa þarf námshring Kolbs  (sjá 

í kaflanum Námshringur Kolbs) í huga sem og breytingasvæðin (sjá í kaflanum 

Breytingasvæðin)  þegar unnið er með einstaklinga jafnt sem hópa. 

 

5.5 Hlutverk stjórnandans - hugtakaskilgreining  

Í hópefli í æskulýðsstarfi er líðan og öryggi þátttakenda afar mikilvægir þættir. Stjórnandinn 

þarf að hlúa að sínum skjólstæðingum og gæta þess að allir séu öruggir þrátt fyrir að 

þátttakendur komist oft úr jafnvægi. Hann þarf að hafa vald á því sem hann er að gera og hafa 

yfirsýn yfir hópinn. Ef einhver í hópnum er utanveltu er það hlutverk stjórnandans að sjá það 

og að reyna að koma honum inn í hópinn. Á erlendri tungu eru mörg orð notuð yfir stjórnanda 

í æskulýðsstarfi og hafa þeir mismunandi markmið. Því teljum við nauðsynlegt að skilgreina 

það hugtak sem við ætlum að nota.  

 

5.6 Mismunandi stjórnunarhættir 

Á síðustu öld jókst hraði samfélagsins til muna í takt við lífsgæðakapphlaup einstaklinga. Æ 

algengara varð að konur ynnu úti og því jókst vægi stofnana í uppeldi barna. Fjölmargir aðilar 

koma að uppeldi eins barns í nútímasamfélagi eins og kennarar, þjálfarar og 

æskulýðsstarfsmenn. Allir þessir aðilar hafa mismunandi hlutverki að gegna og mismunandi 

kröfur eru gerðar til þeirra. Kennarinn þarf að gæta þess að nemendur standist þær kröfur sem 

settar eru fram í námskrá á meðan æskulýðsstarfsmaðurinn kappkostar að hjálpa skjólstæðingi 

sínum að átta sig á lífinu og reynir að beina þeim á réttar brautir. Í hópefli þarf stjórnandinn 

aftur á móti að vera frjór og blanda saman þessum ólíku hlutum. Hann þarf að reyna að búa til 
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lærdómsvettvang fyrir einstaklinginn þar sem hann getur fengið jákvæða upplifun og unnið 

persónulegan sigur. 

 

5.6.1 Kennari  

Innan menntastofnana er það á ábyrgð kennarans (e. teacher) að nemandinn dragi lærdóm af 

viðfangsefni sínu. Kennarinn þarf að halda aga á nemendahópnum og þekkingin sem 

nemendur eiga að öðlast er nokkurn veginn sú sama. Nemendur eiga að kunna lestur, 

stafsetningu, stærðfræði og svo mætti lengi telja. Með veru sinni í hinu hefðbundna 

skólasamfélagi lærir þátttakandinn hið akademíska hefðbundna nám þar sem sveigjanleiki er 

öllu jafna ekki mikill. Keppt er við klukkuna og reynt að ná sem mestum fróðleik inn í og út 

úr nemendum meðan á náminu stendur. Þeir taka próf sem á svo að segja hvað þeir hafa 

numið. Hlutverk kennarans er stöðugt metið útfrá útkomu nemenda á prófum og er því 

hlutlægt. Ef útkoman er almennt góð hefur kennarinn staðið sig vel en ef ekki þá þarf að 

skerpa á ákveðnum kennsluþáttum. Ákveðnar reglur eru í hávegum hafðar og er vettvangur til 

frjálsræðis þátttakenda lítill.  

Nú síðustu ár hefur verkefnið skóli án aðgreiningar rutt sér til rúms og á því kennslan 

að vera sniðin að hverjum og einum (Dóra Bjarnason, 2010:1). „Námið þarf að ýta undir 

gagnrýna hugsun með krefjandi viðfangsefnum sem veita nemendum tækifæri á að vinna á 

fjölbreyttan hátt innan hverrar námsgreinar“ (Rúnar Sigþórsson o.fl, 1999:160) Áherslu ætti 

því að leggja á að í aðalnámskrá menntastofnanna væru fjölbreyttar aðstæður þar sem 

nemendur þyrftu að takast á við raunverulegar vandamálamála-lausnir og upplifa þær af eigin 

reynslu. Margar hinna hefðbundnu menntastofnana hafa farið hægt í að tileinka sér þessa 

aðferðafræði við hefðbundna kennslu (Brentro og Strother, 2007:2) en hún hefur rutt sér mjög 

til rúms á öðrum vígstöðvum, t.d. í æskulýðssstarfi. Dewey taldi líka að kennslustofur væri til 

þess fallnar að veita reynslu, en væru vitlaust notaðar (Prouty, Panicucci og Collinson, 

2007:35). 

 

5.6.2 Þjálfari  

Orðið þjálfari (e. trainer) er í daglegu tali oftast notað í tengslum við íþróttir. Þjálfarinn sér um 

að skipuleggja æfingar við hæfi iðkendanna með fyrirfram ákveðin markmið í huga en það er 

eitt að meginviðfangsverkefnum hans. Þjálfun er skilgreind sem skipulagt áreiti á líkamann 

með það að markmiði að bæta hann líffræðilega, hugarfarslega og félagslega (Gjerset, Haugen 

og Holmstad, 1998:12). Þjálfari þarf að vera vel á verði yfir stöðu hópsins og reyna að finna 
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stöðuga örvun á færni einstaklinganna. Þjálfarinn er meðal þeirra sem geta aðstoðað við 

mótun ákveðins lífstíls, en á endanum liggur ábyrgðin hjá iðkandanum sjálfum (Gjerset, 

Haugen og Holmstad, 1998:366). Iðkandinn ræður hversu mikið hann leggur í íþróttina, hann 

getur æft sig betur í þeim þáttum sem hann vill bæta sig í. Frjálsræði er oft mikið en þó ber 

iðkendum að fylgja forskrift þjálfarans á meðan á æfingu stendur. Ungmenni sem stunda 

íþróttir eru misjöfn að getu og er það algengt að þeir sem eru ekki nægilega góðir flosni upp 

og hætti. 

Hugtakið þjálfari hefur oft notað um starfsmann í æskulýðsstarfi en hefur í raun aldrei 

verið skilgreint í  því samhengi eftir því sem við komumst næst, en samkvæmt Titley og 

Buldioski merkir hugtakið þjálfari einfaldlega „sá sem tekur þátt í námsferli þar sem þeir sem 

þjálfaðir eru, læra eitthvað“ (Titley og Buldioski, 2002:16). 

 

5.6.3 Vegvísir  

Vegvísir (e. facilitator) er nýyrði í hugtakaflórunni í æskulýðsstarfi. Lengi vel vantaði 

þýðingu á hugtakinu því hugtökin kennari og þjálfari náðu ekki nægilega vel yfir það. Þessa 

þýðingu kunnum við að meta en hún er komin úr smiðju Jakobs Frímanns Þorsteinssonar, 

aðjúnkts við Háskóla Íslands og Björns Vilhjálmssonar framkvæmdastjóra Áskorunar ehf. 

Vegvísirinn hvetur skjólstæðing sinn til þess að rifja upp, tala um og jafnvel greina með 

gagnrýnum hætti sína fyrri reynslu og útfrá henni búa til sína eigin þekkingu (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2011). Þetta enska orð er mikið notað af fræðimönnum um stjórnendur í 

hópastarfi, reynslunámi og hópefli. Um vegísi sagði Kaner: 

Hlutverk vegvísisins er að styðja alla í því að gera sitt besta í hugsun og 

framkvæmd. Til að skapa þetta andrúmsloft hvetur vegvísirinn alla til virkrar 

þátttöku, stuðlar að gagnkvæmum skilningi og sameiginlegri ábyrgð. Með því 

að styðja alla í því að gera sitt besta og hvetja þá til virkrar þátttöku gerir 

vegvísirinn þátttakendum það kleift að leitast eftir fjölbreyttum lausnum og 

koma á sjálfbærum hópi (Kaner, 1998:34). 

Hlutverk vegvísisins er nokkurs konar samblanda af hlutverki kennara, þjálfara og 

jafnvel hreinlega foreldra. Hans meginmarkmið er að láta einstaklinga upplifa eitthvað saman 

og koma út úr ferlinu með persónulega reynslu og lærdóm til að ígrunda. Hann fylgist með 

einstaklingnum í leik og starfi og reynir að ýta undir þá þætti sem hann telur að viðkomandi 

þurfi að bæta. Ef einstaklingur á til að mynda erfitt með að treysta fólki vinnur vegvísirinn 

smátt og smátt að því að kenna honum að treysta öðrum. Hópefli snýst um að snertast. 

Snertast með augum, með orðum, með höndum, með hugmyndum, með andliti o.s.frv. Það er 
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því hlutverk vegvísisins að „vísa veginn“ um slíkar snertingar einstaklinga í hópnum. Hans 

megin starfsaðferð er að búa til reynslu (e. experience) og kappkostar hann að láta 

þátttakendurna komast sjálfa að niðurstöðu. Í reynslnámi er það meira á ábyrgð vegvísisins að 

skipuleggja ferli uppgötvanna fyrir nemendurna en að vera sérfræðingur í tilteknu umræðuefni 

(Deltuva og Taylor, 2008:3). Útkoman þarf ekki að vera eftir hans höfði heldur leyfir hann 

frjálsræði og breytir reglum og venjum til að ná sem áhrifamestri reynslu fyrir þátttakendurna 

(Rohnke, 1984:9). Erfitt er að leggja mat á útkomu starfs hans því hún er mjög huglæg.  

 

Áður en stjórnandi hefur svona ferli þar hann að hafa í huga: 

 

 Ekkert traust – ekkert upphaf 

 Engin skemmtun – engin endurkoma nemenda  

 Engin áskorun – ekkert framhald       (Rohnke, 1984:10) 

Vegvísirinn þarf því að byrja á að koma á trausti í hópnum sem er grundvöllur 

áframhaldandi vinnu. Verkefnin verða að vera skemmtileg og full af persónulegum 

áskorunum. Samkvæmt Rohnke þá þarf hann að vera sveigjanlegur og grípa sem minnst inn í 

samvinnuna. Hann þarf að gæta þess að mata ekki hópinn af hugsanlegum útkomum heldur 

leyfa þeim frekar að reka sig á og hvetja einstaklingana svo áfram til nýrra lausna (Rohnke, 

1984:10). Markmiði vegvísisins er alltaf að útbúa persónulegar og félagslegar áskoranir fyrir 

einstaklingana og að aðstoða þá við úrvinnsluna á því sem lærðist. Þetta er það hlutverk sem 

við teljum fýsilegast í stjórnun hópeflis. 

 

5.7 Hverju þarf stjórnandi að huga að? 

Hópefli er eins og góð saga. Það þarf að eiga sér stað ákveðið upphaf, ris og endi. 

Stjórnandinn þarf að gæta þess að byrja á réttan máta, fá alla til að fara með sama hugarfarið 

inn í vinnuna og vera staðráðnir í því að leika sér og eiga saman góða og árangursríka stund. 

Hópeflið á að lúta sömu lögmálum og ævintýra- og reynslunám er varða uppbygginguna. Það 

ætti að vera byggt upp á þennan máta: 

 

 Kynning (e. briefing) 

 Framkvæmd (e. doing) 

 Endurvarp (e. debriefing)  



15 

(Prouty, Panicucci og Collinson, 2007:37)  

 

6 Kenningar og form-leiðarljós vegvísisins  

6.1 Reynslumiðað nám  

Bandaríski heimsspekingurinn John Dewey hefur haft mikil áhrif á hugmyndir fræðimanna 

um uppeldi og menntun á Vesturlöndum. Hann er einn af frumkvöðlum hugsmíðahyggjunnar 

og faðir reynslunámsins (e. experiential learning) (Priest og Gass, 2005:14). Hann sagði að 

ósvikinn lærdómur kæmi í gegnum reynslu. Dewey vildi að börn lærðu af eigin áhuga og 

reynslunni sem þau verða fyrir (Priest og Gass, 2005:14). Hann undirstrikaði að ekki væri öll 

reynsla menntandi. Hann benti á að til að reynsla væri menntandi þyrfti hún að uppfylla tvö 

skilyrði, að vera samfelld og að byggja á gagnvirkum samskiptum. 

 

 Samfella (e. continuity): Nemandinn verður að geta tengt nýja reynslu við aðra eldri 

reynslu sína á merkingarbæran hátt. 

 Samskipti (e. interaction): Nemandinn þarf að vera í virkum samskiptum við 

umhverfi sitt til að sannreyna þær ályktanir sem hann hefur dregið í því umhverfi. 

(Dewey, 1938:43). 

 

Hlutverk leiðbeinandans væri að styðja þátttakendur á faglegan hátt með því að 

leiðbeina, spyrja spurninga, vekja til umhugsunar og hvetja til gagnrýnar hugsunar. Efnið 

verður að hafa merkingu en nemandinn verður að hafa tækifæri til að búa til sína eigin 

(Dewey, 1938:18). Hugmynd hans um hugsmíðahyggjuna gengur út á það að þekking sé 

afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu út frá sinni eigin reynslu. Lögð er áhersla á 

að námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegum aðstæðum og nemandinn sé virkur í 

að byggja eigin þekkingu (Dewey, 1938:22). Hann fær að reka sig á en lærir af því. Hann er 

ekki mataður af upplýsingum heldur fær hann svigrúm til athafna og til að læra af reynslu 

sinni. 

 

6.2 Námshringur Kolbs 

David Kolb fæddist við upphaf seinni heimsstyrjaldar í Bandaríkunum. Hann sótti sér 

menntun í kennslufræðum og er höfundur námshrings, algengustu kenningarinnar í ævintýra- 

og reynslunámi (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007:34). Hún fjallar um hringferli náms 
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(sjá mynd 1) þar sem „ný þekking og færni eru þróuð í suðupotti beinnar upplifunar, 

ígrundandi skoðunar og síðan fylgt eftir með virkri prófun eða tilraunum“ (Björn 

Vilhjálmsson, 2010:17). Kolb skipti þessu ferli í fjögur stig þar sem huga þarf að verkefnum, 

einstaklingnum og hópnum á öllum stigum.  

 

Mynd 1. Námshringur Kolbs 

Námshringur Kolbs byggir á að fyrsta reynsla er grunnurinn að athugunum og endurvarpi. 

Þessar athuganir eru aðlagaðar að „hugmynd“ þar sem ályktanir eru dregnar af nýjum 

forsendum. Þessar forsendur eða örvun leiða til nýrrar reynslu (Kolb, 1984: 21). 

 

1. Áþreifanleg reynsla: Vegvísirinn mótar umgjörðina og verkefni er lagt fyrir hópinn 

ásamt reglum eða viðmiðum um hvernig eigi að leysa það. En þátttakendur koma oft 

að því hvernig það skuli gert.  

 

2. Athuganir og endurvarp: (Hvað?) Eftir að verkefnið hefur verið leyst er farið yfir 

hvernig það var gert. Þátttakendur ræða það sem miður fór og komast í sameiningu að 

því hvernig hægt hefði verið að gera þetta öðruvísi. Margar aðferðir eru mögulegar við 

svona yfirferð, til dæmis að skrifa skýrslu, sitja saman í hring og grandskoða það ferli 

sem átti sér stað eða ræða málið eftir fyrirfram gefnum reglum eða spurningum. 

Vegvísirinn lætur þátttakendurna velta vöngum yfir reynslunni frá ýmsum 

sjónarhornum, til dæmis út frá einstaklingnum (ég), út frá hópnum (við) og út frá 

verkefninu. Einstaklingarnir hafa nefnilega mismunandi væntingar og upplifanir sem 

gott er að allir heyri. Með því skapast skilningur á ólíkum þörfum manneskjunnar og 

hver og einn getur sett sína persónulega reynslu í stærra og dýpra samhengi. 

Áþreifanleg reynsla 

Athuganir og 
endurvarp 

Myndun  
óformlegra hugtaka 

og alhæfing 

Yfirfærsla hugtaka í 
nýjum aðstæðum 
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3. Myndun óformlegra hugtaka og alhæfing: (Hvað svo?) Reynslan sem skapast við 

lausn verkefnisins er tekin saman í almennar tillögur og það sértæka sem rætt var á 

síðasta stigi er gert almennt. Lærdómur eins og  skipulagsleysi vegna skiptra skoðana í 

framkvæmd verksins getur bent til þess að betra hefði verið að skipa hópnum 

ákveðinn leiðtoga. Eða þá að þátttakendurnir voru mis frakkir. Þeir sem voru drífandi 

og ríkir af frumkvæði báru kannski ekki nægilega virðingu fyrir þeim sem höfðu sig 

minna í frammi. Væri því ekki gott að muna næst að bera virðingu fyrir mismunandi 

styrkleikum einstaklingsins og fela fólki verk eftir getu og áhuga?  

 

4. Yfirfærsla hugtaka í nýjum aðstæðum: (Hvernig nýtum við þetta?) Í stað þess að 

binda reynsluna af verkefninu við það eitt er fundið út hvaða lærdóm má yfirfæra á 

önnur verk. Skortur á leiðtoga í þessu verkefni gæti þannig leitt til þess að hópurinn 

kæmist að þeirri niðurstöðu að almennt þætti betra að tilnefna leiðtoga sem myndi 

leggja línurnar.  

 

Þegar unnið er með hópa er oftast verið að vinna með reynslunám en „samkvæmt 

hugmyndum Kolbs er það að læra eingöngu eitthvað mun takmarkaðra nám en að læra í 

beinum tengslum við raunverulega reynslu“ (Rúnar Sigþórsson o.fl, 1999:164). „Kolb og 

fleiri fræðimenn halda því fram, að reynslan ein og sér geti ekki kennt eða verið menntandi, 

heldur verði að ígrunda reynsluna og hún verður að fá vitsmunalega meðhöndlun til að öðlast 

merkingu og verða menntandi“ (Björn Vilhjálmsson, 2010:18). 

 

 

6.3 Breytingasvæðin 

Þegar unnið er með hóp er mikilvægt að þekkja hópinn, kosti hans og galla. Að sama skapi er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir að einstaklingarnir innan hópsins eru misjafnir, hafa 

misjafnar þarfir, væntingar og þolmörk. Þeir hafa misjafna þekkingu, reynslu og eru mis 

tilbúnir í að takast á við verkefni og áskoranir.  
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Mynd 2.Þægindahringurinn 

Breytingasvæðin eru sett upp sem stjörnulaga form eða óreglulegt form til að undirstrika að 

svæðin eru misjöfn á milli einstaklinga. 

 

Breytingasvæðin eru táknræn skýringarmynd sem táknar upplifun einstaklingsins og 

tilfinningar í tilveru hans og umhverfi. Á lífsleiðinni erum við alltaf að þroskast og læra 

eitthvað nýtt. Vaxtarsvæðið útskýrir myndrænt hvernig við lærum gegnum reynslunám. 

Myndin byggir á módelunum um „Framköllun reynslu á brúninni“ (e. Living at the boundary) 

(Nadler og Luckner, 1997:418) og um þægindi – teygju – örvæntingu (Vermeylen, 2010:3). 

Þegar farið er í leiki, sem og önnur verkefni, þarf að hafa í huga að einstaklingarnir 

ekki bara læra á misjafnan hátt, heldur einnig eftir misjöfnum leiðum og þær áskoranir sem 

settar eru upp fyrir hópinn henta einstaklingunum misvel. Vaxtarsvæðið er hugtak sem gott er 

að nota sem viðmið og til útskýringar á því sem gera skal. Svæðinu má líkja við stjörnulaga 

skotskífu, skipt í fjögur svæði þó oftast sé einungis talað um þrjú þeirra. (sjá mynd 2). Svæðin 

eru: 

Þægindasvæðið:  Er svæði uppsafnaðrar reynslu og þekkingar. Á þessu svæði líður 

einstaklingnum yfirleitt vel, öryggi er mikið og hann framkvæmir gjörðir sínar oft ómeðvitað 

eða eins og hann er vanur. En til þess að einstaklingurinn öðlist nýja þekkingu og reynslu þarf 

hann að stíga út fyrir þetta svæði. Þægindasvæðið er misjafnt milli manna og fer stækkandi 

eftir því sem árin líða og einstaklingurinn upplifir eitthvað nýtt eða tekst á við nýjar áskoranir 

og eignast meiri eða nýja reynslu. 

Andvörpunarsvæðið: Til að öðlast þroska, reynslu eða vöxt sem er fyrir utan þægindasvæðið 

eru einstaklingar tilneyddir til að fara inn á andvörpunarsvæðið sem er bæði óþægilegt og 

óþekkt. Ekki er óalgengt að á þessu svæði komi til varnarviðbragða (e. wall of defence) og 

   Þægindasvæði - e. comfort zone 

  Andvörpun - e. groan zone  

Vaxtarsvæði - e. growth zone  

Örvæntingarsvæði - e. panic zone              
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einstaklingarnir rétt stígi niður fæti en snúi svo til baka inn á þægindasvæðið áður en þeir fara 

að takast á við áðurnefndar áskoranir og óþægindi. Þær hindranir sem staðið geta í veginum 

eru m.a ótti, kvíði, óöryggi og fleira. En með því að yfirstíga þessar kvíðafullu tilfinningar og 

efasemdir um eigin getu og á sama tíma upplifa árangur færi einstaklingurinn frá 

andvörpunarsvæðinu yfir á þroskasvæðið (Nadler og Luckner, 1997:20). 

Vaxtarsvæðið: Vaxtarsvæðið er einnig kallað teygju- eða þroskasvæðið. Þetta er það svæði 

sem við lærum á og „krefst áskorunar og óþæginda“. Þetta er „svæði ferskleika, svæði 

könnunar og ævintýra“ (Vermeylen, 2010:8). Eftir því sem lengra er farið inn á vaxtarsvæðið 

og/eða lengur staldrað þar við færist viðkomandi nær næsta svæði sem er örvæntingarsvæðið. 

En áður en að því er komið á sér stað það sem kallað er „ójafnvægi“ (Nadler og Luckner, 

1997:418), þ.e fólk mætir takmörkunum hugsunarmynda sinna og það veldur óreiðu, undrun, 

pirringi, vonbrigðum og ótta.  

Örvæntingarsvæðið: Þetta er svæðið sem almennt ber að forðast en þó má ekki líta á 

örvæntingarsvæðið sem bannsvæði. Þess ber þó að geta að nám getur ekki farið fram á 

örvæntingarsvæðinu og því almennt talið að lítill tilgangur sé með að fara þangað. Þarna þarf 

vegvísirinn „að vera mjög vakandi yfir lykil augnablikum sem eiga sér stað „á brúninni“, á 

mörkum þægindasvæðisins og örvæntingarsvæðisins. Hann þarf að leiðbeina í 

könnunarvinnunni til að tryggja að löngunin til að þroskast viðhaldist og óttanum sé haldið í 

skefjum. 

 

7 Kenningar í hópaþróun 

Það er óhætt að segja að hugtakið hópaþróun sé að mörgu leyti tískuorð í íslensku fagstarfi 

með hópa og að okkar mati nokkuð ofnotað í hópastarfi þó svo að það sé hvorki nýtt af 

nálinni né kenningarnar sem að því snúa. Alls verða bornar saman fimm kenningar frá 

mismunandi tímum og þær settar fram í þeirri tímaröð sem þær komu fram.  

7.1 Bruce Tuckman 

Hópar eru fjölbreyttir í eðli sínu. Hver hópur hefur sína sérstöðu og sín séreinkenni. Bruce 

Tuckman bjó til fjögur stig hópaþróunar og kallaði þau: mótunarstig (e. forming), 

ágreiningsstig (e. storming), umræðustig (e. norming) og framkvæmdastig (e. performing) (sjá 

mynd 3). Eftir að hafa legið yfir á þriðja tug fræðigreina með samstarfsmanni sínum Jensen 
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bættu þeir við fimmta stiginu og kölluðu það lok (e. adjourning) (Prouty, Panicucci og 

Collinson, 2007:35).  

    

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Hópaþróunarkenning Tuckmans 

Líkingarmynd hópaþróunarkenningar Tuckmans sýnir að allir hópar byrja á mótunarstiginu 

en fara þaðan í ferli þriggja þrepa þar sem hópurinn getur þvælst fram og til baka, án þess þó 

að fara aftur á mótunarstigið. Fimmta stigið „lok“ kom fram á síðari stigum. 

 

1. Mótunarstig 

Þetta stig einkennist af því að hópmeðlimir lesa í hvern annan, reyna að finna sér sess 

innan hópsins og fara varlega í samskiptum við hina í hópnum. Enginn vill verða sér 

til skammar né brjóta reglur þannig að samskipti verða yfirborðskennd. Þetta stig 

getur útheimt töluverða orku þar sem hópmeðlimir takast á, sýna andstöðu, deila sín á 

milli og spegla sig hver í öðrum. Hópurinn á eftir að mynda traust. 

 

2. Ágreiningsstig 

Einkenni þessa stigs eru spenna, andstaða og ágreiningur gagnvart markmiðum 

hópsins, reglum, viðmiðum og ákvörðunartökum. Ef enginn leiðtogi er til staðar getur 

einnig myndast spenna þar sem meðlimir reyna að komast í leiðtogahlutverkið eða í 

önnur hlutverk innan hópsins. Valdabarátta á sér stað og átök eru töluverð, en á þeim 

hagnast hópurinn mest því að traust verður aðeins til með því að einstaklingarnir tjái 

sig. Lítil orka er eftir til að vinna að markmiðum hópsins. Þess ber að geta að átök á 

þessu stigi geta einnig haft neikvæð áhrif og varnað því að hópurinn færist yfir á næsta 

Mótunarstig 

Lok 

Ágreiningsstig 

Umræðustig Framkvæmdastig 
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stig eða jafnvel eyðilagt hann. Sumir hópar reyna að komast hjá ágreiningsstiginu en 

það kemur ávallt í bakið á þeim þar sem hópurinn hefur þá ekki það sem til þarf að 

takast á við átök á síðari stigum. 

 

3. Umræðustig 

Stöðugleiki í samskiptum einkennir þetta stig. Hópurinn kemur sér saman um hvernig 

ákvörðunartöku, samskipum og umgengni innan hópsins skuli háttað. Stuðningur, 

traust og möguleikar hópsins styrkjast. Hópurinn fer að snúa sér að verkefnum hópsins 

og fer að vinna sem heild, meðlimir eru meðvitaðir um eigin stöðu, hópurinn sýnir 

samstöðu og fer að líta á sig sem eina heild. 

 

4. Framkvæmdastig 

Þetta er stigið þar sem hópurinn kemst á fullt skrið, hópurinn klárar verkefnin sín, 

meðlimir ná góðu sambandi hver við annan, þekkja styrkleika og veikleika hvers 

annars og árangur erfiðisins kemur í ljós. M.ö.o. hópurinn þarf og hefur þroskast til að 

ná þessu stigi. Hann hefur byggt upp það sem þarf til að árangur náist þ.e. traust, 

samskipti, samvinnu og virðingu. Hlutverkaskipting er skýr. Ágreiningsmál eru leyst á 

uppbyggilegan máta. Þessu stigi er erfiðast að ná og ekki er óalgengt að hópar nái því 

aldrei. 

 

5. Lok  

Þegar hópurinn hefur náð markmiðum sínum eða meðlimir ákveða að ekki sé lengur 

neinn tilgangur með hópnum, hefur hann náð lokastiginu. Hópurinn er leystur upp og 

meðlimir halda hver í sína áttina. Á þessi stigi geta einnig orðið átök og fer það eftir 

ástæðu þess að hópurinn er kominn á þetta stig, náði hann markmiðum sínum eða 

þurfti að leysa hann upp fyrr í ferlinu sökum þess að hann virkaði yfir höfuð ekki?  

(O´Connell og Cuthbertson, 2009:23) 
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7.2 B. Aubery Fisher 

Kenning Fishers frá árinu 1970, sem svipar að mörgu leiti til kenningar Tuckmans,  er hins 

vegar í fjórum þrepum. Þau eru stefnumörkun (e. orientation), átök (e. conflict), tilurð (e. 

emergence) og styrking (e. reinforcement) (O´Connell og Cuthbertson, 2009:23). 

1. Stefnumörkun   

Stefnumörkunarstigið svipar til mótunarstigs Tuckmans. Helstu þættir sem tekist er á 

um eru eðli þeirra ákvarðana sem þarf að taka og þau mannlegu samskipti sem eiga 

sér stað innan hópsins. Meðlimir þreifa hver á öðrum varðandi álit þeirra á því sem 

skiptir máli innan hópsins (O´Connell og Cuthbertson, 2009:23). Á þessu stigi eru 

hópmeðlimir eru að kynnast, ná áttum og ættu að gefa sér rúman tíma til þess þannig 

þeim líði vel í samskiptum við aðra hópmeðlimi. 

2. Átök  

Einkenni átakastigsins eru umræður, rökræður og átök um mikilvægi viðfangsefnisins. 

Spenna er ríkjandi og meðlimir segja sínar skoðanir. Mögulegar lausnir á vandamálum 

eru viðraðar í fyrsta skipti. Þessu stigi svipar til ágreiningarstigs Tuckmans 

(O´Connell og Cuthbertson, 2009:24). Fisher leggur áherslu á að átök séu af hinu 

góða. Þau hjálpi hópnum að ná jákvæðri niðurstöðu. 

3. Samstaða   

Samstöðustigið einkennist af því að verið er að leita lausna á verkefninu. 

Einstaklingarnir finna sér sess í hópnum og hlusta á aðra reyna að reyna að finna 

lausnir á verkefninu Hópmeðlimir sýna samstöðu í ákvarðanatöku.. Þetta stig svipar til 

árangursstigs Tuckmans (O´Connell og Cuthbertson, 2009:24). Á þessu stigi koma 

útkomur verkefna og félagsleg uppbygging í ljós.  

4. Styrking  

Á þessu stigi eru niðurstöður samþykktar. Meðlimir koma sér saman um útfærslur og 

fjalla um lokaniðurstöður og ákvarðanir (O´Connell og Cuthbertson, 2009:24) með 

munnlegum og líkamlegum tjáskiptum.  

 

7.3 Marshall Scott Poole 

Kenning Pooles er sett fram 1981 og skiptist í fjögur þrep. Þau eru: farvegur verkefni (e. task 

track), farvegur umræðna (e. topic track), farvegur tengsla (e. relation track) og rofstaðir (e. 

breakpoint). Marshall Scott Poole og samstarfsmenn hans komust að því að hópaþróun er 
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flóknari en fyrri kenningar segja til um, þ.e. kenningar Tuckmans og Fishers. Poole færði rök 

fyrir því að hópar þvælist fram og til baka í ferlinu, milli verkefna, umræðu og samskipta. 

Þessa farvegi má bera saman við fléttu sem tvinnuð er saman. Það þykir okkur vera nokkuð 

rökrétt því að hópar í þróun geta lent í vandræðum og þurft að taka skref aftur á bak. 

Hópaþróun gengur ekki alltaf snuðrulaust fyrir sig frekar en önnur þróun. 

 

1. Farvegur verkefnis   

Farvegur verkefnis snýr að ferlinu sem vinnan með hópinn skapar og hvernig hópurinn 

nær markmiðum sínum.  

2. Farvegur umræðna   

Farvegur umræðna snýr að því tiltekna viðfangsefni sem hópurinn ræðir hverju sinni.  

3. Farvegur tengsla  

Farvegur samskipta snýr að gagnkvæmum samskiptum einstaklinga innan hópsins. 

Stundum leggur hópurinn verkefnavinnuna til hliðar tímabundið og snýr sér að 

samskipta- og tengslavinnu. Þegar hópurinn hefur náð samstöðu um alla þrjá 

farvegina sem hér hafa verið nefndir, getur hann haldið áfram sem eining eins og hinir 

þrír farvegirnir segja til um.  

4. Rofstaður   

Rofstaðir verða þegar hópurinn færist milli farvega. Umskipti eiga sér stað í 

umræðum, verkefnum er slegið á frest eða þau lögð til hliðar eru dæmi um rofstað. 

 

7.4 Stewart L. Tubbs 

Kenning Tubbs er frá árinu 1995 og er í fjórum þrepum sem eru: stefnumörkun (e. 

orientation), átök (e. conflict), samstaða (e. consensus) og lok (e. closure).  

1. Stefnumörkun   

Á fyrsta stigi hópaþróunar eru þátttakendur að kynnast hver öðrum. Þeir eiga 

samskipti og ræða um verkefni hópsins ásamt kostum og ókostum samverunnar. 

2. Átök   

Átök eru nauðsynlegur hluti af þroskaferli hóps. Þau gera meðlimum hópsins kleift að 

rýna í og meta ólíkar hugmyndir og aðferðir við verkefnalausnir. Einnig hjálpa þau 

hópnum að koma í veg fyrir of mikla einsleitni og hjarðhugsun. 

 



24 

3. Samstaða  

Samstaða hefst þegar átökum lýkur. Meðlimir hópsins finna lausnir og málamiðlanir. 

Hópurinn velur þær hugmyndir sem hann telur bestar og nær samstöðu um hvernig 

leysa skal verkefnin og finnnur leiðir til þess. 

4. Lok   

Á lokastiginu hefur hópurinn náð samstöðu um markmið og leiðir, hann kunngerir 

niðurstöðurnar og ítrekar stuðning sinn við þær ákvarðanir sem teknar hafa verið. 

                 (Priest og Gass, 2005:15) 

 

7.5 David Johnson og Frank Johnson 

Kenning Johnsons og Johnsons er frá árinu 2003 og er enn ein þrepakenningin. Hún tekur 

með í reikninginn þá staðreynd að flestar faglegar tómstundir og afþreyingar tilnefna eða 

útheimta leiðtoga innan hópsins. Að tilnefna leiðtoga hefur áhrif á það ferli og þau stig sem 

hópurinn fer í gegnum. Því að hlutverk leiðtogans er fyrirfram ákveðið og leiðtoginn getur 

stýrt hverju stigi, byggt á þeirri tilfinningu sem hann hefur fyrir því hvað er mikilvægast fyrir 

hópinn hverju sinni. Kenning Johnsons og Johnsons er í sjö þrepum. 

1. Skilgreina og formgera aðferðir 

2. Samræma aðferðir og kynna þær 

3. Gagnkvæm viðurkenning og byggja upp traust 

4. Uppreisn og aðgreining 

5. Skuldbinda sig markmiðum, aðferðum og öðrum meðlimum 

6. Sýna þroska og afköst 

7. Enda/loka 

(O´Connell og Cuthbertson, 2009:24) 

Við áætlum að ástæða þess að þessari kenningu hefur ekki verið haldið eins mikið á 

lofti eins og hinum er sú að hún byggir meira á sjónarhorni leiðbeinandans fremur en þróun 

hópsins sjálfs. Við getum þó ekki greint að það sé stór munur á uppbyggingu hennar og hinna.  

Kenningarnar eru að okkar mati áþekkar og má áætla að sá blæbrigðamunur sem á 

þeim er orsakist að mestu leyti af mismunandi sjónarhorni höfunda á hópa fremur en 

mismunandi sýn þeirra á hópaþróun. Vegvísir þarf að kunna skil á þessum kenningum til að 

geta áttað sig á stöðu hópsins sem hann er með í höndunum. Þegar hann er meðvitaður um 
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þessar kenningar á hann auðveldara með að bregðast við sýnilegum árekstrum og áreiti. 

Ásamt því að stýra hópnum í þann farveg sem markmiðið er hverju sinni. 

 

8 Endurvarp  

Í lok hópaþróunar og hópeflis er komið að síðasta stigi Tuckmans og Jensens sem þeir 

kölluðu lok. Þetta mikilvæga skref gleymist oft í hópefli og teljum við að vegvísar verði að 

gæta þess að svo verði ekki. Á þessu stigi er nauðsynlegt að vegvísir notist við aðferðafræði 

endurvarps (e. debriefing). Því þar hjálpar hann þátttakendum að átta sig á þeirri reynslu sem 

þeir fóru í gegnum saman og að draga af henni einhvers konar lærdóm. Þarna er gott að hafa 

fyrirfram ákveðnar spurningar við hendina og stýra einhvers konar lokun með spurningum 

eða með táknrænum hætti. Sem dæmi um táknrænan hátt þá gæti hópurinn t.d. grafið í jörðu 

steinvölu sem þau ætla að kveðja til marks um sameiginlega upplifun og lok hópastarfsins.  

Á þessu stigi er þátttakandinn í lykilhlutverki. Hann fær að deila með hópnum hvernig 

honum leið meðan á ferlinu stóð og ber vegvísinum að gæta þess að hrósa öllum á þessu stigi. 

Láta verður þátttakendur fara með eins jákvæða mynd af hópeflinu til sín heima og unnt er. Ef 

að hópurinn upplifði ekki ánægju þá ber vegvísinum engu að síður að aðstoða einstaklinginn 

við að taka einhvers konar lærdóm heim. Hann gæti hjálpað honum að draga saman hvað 

hann lærði og hvað mætti gera betur næst. Fullorðnu fólki hættir oft til að hlusta ekki á 

ungmenni varðandi það hvernig þau sjá sjálf sig, því oft er dottið í þá gryfju að reyna bara að 

breyta hegðun þeirra og fá þau til að samþykkja sjónarmið þeirra fullorðnu. Aftur á móti ætti 

frekar að hvetja þau til sjálfsskoðunar, fá þau til að líta í eiginn barm og meta hvaða áhrif 

hegðun þeirra hefur á þau sjálf og aðra með markvissu endurvarpi (Gossen, 2007:33). 

 

9 Hópeflisleikir 

Hópeflisleikir eru misjafnir að uppbyggingu og framkvæmd. Þegar þeir eru notaðir í 

æskulýðsstarfi eiga þeir það þó sameiginlegt að markmiðin þurfa að vera skýr með hverjum 

og einum þeirra. Uppbygging hópeflisleikjafléttunnar, þ.e. hvernig leikjunum er raðað, er svo 

mismunandi eftir hverjum vegvísi en hann þarf þó að hafa í huga að hafa röðun þeirra rétta út 

frá því hversu vel þátttakendurnir þekkjast og treysta hver öðrum. Hann byrjar til að mynda 

ekki á leik sem krefst mikillar snertingar heldur byrjar að hrista hópinn saman með nafnaleik 

eða léttum ísbrjót áður en farið er í meira krefjandi leiki. 
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9.1 Til hvers notum við og förum í hópeflisleiki? 

Markmið með leikjum geta verið eins misjöfn og þeir eru margir. Hér að ætlunin  að fjalla um 

nokkrar mögulegar ástæður notkunar hópeflisleikja. 

1. Brjóta ísinn  

Leikir hjálpa þátttakendum við að tjá sig frjálslegar en annars. Þegar fólk þekkist lítið er oft 

feimni til staðar sem gott er að brjóta niður með leikjum. Fólk tjáir sig á annan hátt í leikjum 

og fær tækifæri til að hrista af sér feimnina í öðru hlutverki. 

 

2. Kynnast hvert öðru  

Í gegnum hópeflisleiki kynnast þátttakendur hver öðrum betur, allt frá nöfnum til ýmissa 

persónulegra hluta. Frábær leið til að byrja starf með hópa.  

 

3. Kynnast og byggja upp traust   

Hópeflisleikir geta hjálpað þátttakendum að vinna betur saman sem hópur. Þegar þátttakendur 

vingast hver við annan og verða samstarfsfélagar í  leiknum myndast ákveðið traust. 

Þátttakendur geta einnig lært að treysta hver öðrum gegnum leiki. 

 

4. Átakalausnir  

Hópeflisleikir eru dýrmætt tól til þess að leysa ágreining í hópum. Stjórnandi getur unnið með 

árekstra og sett þátttakendur í ólík hlutverk og gefið þeim tækifæri til að spegla sig í hverju og 

einu hlutverki.  

 

5. Sýna falin vandamál eða deilumál  

Með hópeflisleikjum getur hópurinn fundið út hvernig líðan einstakra meðlima er hverju sinni 

og hvernig þeir bregðast við áreiti. Hópeflisleikir geta þá einnig verið hjálpartæki þegar farið 

er yfir ferlið með ítarlegri ígrundun. Þar gefst hópnum tækifæri til að ræða málin og setja sér 

sameiginleg markmið til úrbóta.  

 

6. Jafnvægi   

Hópeflisleikir hjálpa til við að koma jafnvægi á innan hópsins. Þeir geta verið nytsamlegir 

þegar hópurinn þarf að takast á við verkefni sem þarfnast einhvers konar sköpun.  
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7. Þrýst á þolmörk  

Í gegnum hópeflisleiki geta þátttakendur bæði reynt á sín eigin þolmörk og annarra í hópnum 

og gert það í öruggu umhverfi.  

 

8. Efling hæfileika og færni  

Leikir örva og þjálfa rökræðu- og viðtalshæfileika sem og leiðtogahæfileika.   

 

9. Slökun eða orkuskot  

Hópeflisleikir geta hjálpað til við að breyta orkustigi hóps og framkallað slökun hjá hópnum 

eftir erfiða vinnu. Leikir geta einnig hleypt orku í þreytta hópa.  

 

10. Verkefna- og vandamálalausnir  

Hópeflisleikir geta verið handhægt tæki til að leysa verkefni og vandamál.   

 

11. Græðing eða meðferð  

Hópeflisleikir eru gagnlegt tæki til að vinna í persónulegum vandamálum og áföllum.  

 

12. Hreinsun, spennulosun og hlátur  

Hópeflisleikir geta slegið á tilfinningar eins og reiði og gremju á tiltölulega öruggan og 

þægilegan máta.  

 

13. Aðgangur að persónulegum þroska  

Hópeflisleikir geta hjálpað alvarlegum þátttakendum við að taka sjálfa sig ekki of hátíðlega og 

hjálpað ríkjandi einstaklingum að sjá kosti hinna í hópnum.  

 

14. Brjóta niður leiðindi og auka orku  

Hópeflisleikir geta framkallað viðsnúning frá tilbreytingalausum umræðum og 

ákvörðunartökum. Leikir geta myndað algjörlega nýja stemmningu.   

           (Ardron, Mitra: 2010) 
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10 Hvaða spurningum þetta verk á að svara 

Sú rannsóknarspurning sem við ætlum að leitast við að svara er:  

Hvert er hlutverk vegvísis í hópastarfi og hvernig byggir hann upp ferli sem efla hópa og 

einstaklinga innan hópsins út frá fræðum um hópaþróun? Að hverju þarf hann að 

gæta? 

 

11 Hverjum verkið nýtist og hvernig 

BA-verkið okkar á erindi við æskulýðsstarfsmenn í frístunda-, íþrótta- og menntastarfi og 

aðra þá starfsmenn sem vinna með börn og unglinga. Þessir starfsmenn starfa allir með hópa í 

styttri eða lengri tíma og teljum við að með lestri bókarinnar geti þeir lært nýja færni eða 

unnið markvissara með hópana. Verkinu er ætlað að auðvelda starfsfólki aðgengi að þeim 

fræðum sem lúta að hópefli og hópaþróun. Að sama skapi er því ætlað að veita upplýsingar 

um hópeflisleiki, leikjaflokka og hvernig gott sé að nýta sér leikina í vinnu með hóp.   

 

12 Fylgiskjal 

Afurð þessarrar vinnu okkar sem er handbók í hópefli fyrir starfsfólk í æskulýðsstarfi fylgir 

með sem fylgiskjal. Bókin segir allt sem segja þarf. 
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