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Ágrip  

Markmið verkefnisins var að kanna hvaða möguleikar felast í samskiptafærniþjálfun fyrir 

unglingsstúlkur innan félagsmiðstöðva. Ritgerð þessi er fræðileg ritgerð þar sem gagna er 

aflað úr fræðilegum heimildum. Jákvæð og góð samskipti við aðra einstaklinga er 

veigamikill grunnur að vellíðan og farsæld í lífi allra manna. Á unglingsárunum ganga 

einstaklingar í gegnum mikið og stórt þroskatímabil þar sem mótun sjálfsmyndar er stór 

þáttur. Unglingsárin er því tímabil mikilla breytinga og getur reynst mörgum 

einstaklingum erfitt. Þegar unglingsárin ganga í garð koma reglulega upp 

samskiptavandamál á milli unglinga og á milli unglinga og fullorðinna. Með þjálfun má 

draga úr slíkum vandamálum að mati höfundar. Samskipti og samskiptafærni eru til 

umfjöllunar þar sem félags- og samskiptaskilningur ásamt samskiptafærniþjálfun eru í 

brennidepli. Mikilvægi félagsmiðstöðva og sú starfsemi sem þær hafa að geyma eru til 

umfjöllunar og í því samhengi er hópastarf í félagsmiðstöðvum kynnt. Í gegnum hópastarf 

er hægt að bjóða upp á samskiptafærniþjálfun fyrir unglinga í félagsmiðstöðvum. Með því 

að vinna á öflugan hátt með samskiptafærniþjálfun innan félagsmiðstöðva þar sem 

fagmennska og metnaður er lagður í starfið getur það skilað öflugum einstaklingum út í 

samfélagið.   

Lykilhugtök: Unglingsárin, samskipti, siðgæðisþroski, tilfinningaþroski, samskiptafærni, 

félagsmiðstöðvar og tómstundir.   
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er til fullnustu BA-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar eru 10 einingar og leiðbeinandi 

minn við gerð verkefnisins var Eygló Rúnarsdóttir, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg og 

sérfræðingur hjá HÍ.  

Sem félagsmiðstöðvastarfsmaður til margra ára hef ég ávallt haft gaman af því að 

fylgjast með samskiptum unglinga og hegðun þeirra í þeim félagslegu aðstæðum sem 

félagsmiðstöð býður upp á. Samskipti kynjanna vöktu forvitni mína en eftir því sem á leið 

urðu samskipti unglingsstúlkna áhugaverðari að mínu mati. Val mitt á umfjöllunarefni í 

verkefninu vafðist þó heldur fyrir mér vegna þess að áhugi minn liggur víða innan 

starfsvettvangsins. Ég komst þó að lokum að niðurstöðu með aðstoð Eyglóar og fjalla hér 

um samskiptafærniþjálfun unglingsstúlkna í formi hópastarfs í félagsmiðstöðvum.  

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Eygló Rúnarsdóttur, fyrir góða 

leiðsögn, stuðning og frábært samstarf við vinnslu ritgerðarinnar. Ég vil þakka kennurum 

mínum, samnemendum og að sama skapi fyrrum samstarfsfélögum mínum, fyrir allan 

þann lærdóm sem ég hef dregið af samskiptum mínum við þau. Einnig vil ég þakka Helgu 

Völu Gunnarsdóttur, fyrrum yfirmanni mínum og minni helstu fyrirmynd fyrir gott 

samstarf en án hennar hefði ég sennilega aldrei ratað í tómstundafræðina. Eins vil ég 

koma sérstökum þökkum til Margrétar Sigurðardóttur, Guðmundar Ara Sigurjónssonar, 

Sigríðar Margrétar Einarsdóttur, Þorleifs Arnar Gunnarssonar og Jóhanns Páls Jónssonar 

en lærdómurinn sem ég dreg af samstarfi mínu við þau er mér ómetanlegur. Að lokum vil 

ég þakka Hólmari Frey Sigfússyni kærlega fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu og stuðning 

við vinnslu verkefnisins.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20____ 

______________________________________ 
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1 Inngangur  

Unglingsárin verða hér til umfjöllunar en samkvæmt íslenskri orðabók eru unglingar 

einstaklingar á aldrinum 13 – 17 ára gamlir (Íslensk orðabók, 2007). Unglingsárin eru tími 

mikilla breytinga þar sem líkamlegur og vitsmunalegur þroski á sér stað (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). Á þessum árum eiga margir unglingar í erfiðleikum með að finna út 

úr því hver þeir eru og mikil togstreita getur skapast við sjálfsskoðunina. Það sem 

einkennir þetta tímabil er meðal annars mótun unglinga á sjálfsmynd sinni (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Þegar unglingsárin ganga í garð dregur úr samskiptum unglinga 

við fjölskyldu sína og jafningjahópurinn verður mikilvægari. Unglingar byrja að mynda 

viðhorf sín og gildi út frá hópnum og getur því skipt miklu máli hvernig hóp unglingar 

tilheyra (Gladding, 2008).  

Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram um unglingsárin og það þroskaferli sem á 

sér stað á þessum árum. Kenning Erikson um félags- og sálarþroska ásamt kenningu Piaget 

um vitsmunaþroska eru sennilega þær kenningar sem eru hvað þekktastar. Verða þessar 

kenningar kynntar til sögunnar ásamt því að reifaðar verða kenningar um siðgæðis-, 

tilfinninga- og félagsþroska unglinga.  

Samskipti unglinga eru til umfjöllunar þar sem samskiptum almennt verða gerð skil 

ásamt því að rýna í félags- og samskiptaskilning, fjölgreindakenningu Gardners og 

samskiptafærniþjálfun.  

Í framhaldi af umfjöllun um samskipti er hugtakið tómstund tekið fyrir en skilgreining 

hugtaksins hefur vafist fyrir fræðimönnum um árabil. Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) dró 

saman nokkrar skilgreingingar erlendra fræðimanna og setti fram skilgreinginu í formi 

fimm nálgana. Verður skilgreiningunni gerð skil ásamt því að dæmi eru tekin um fjölsóttar 

tómstundir á Íslandi. 

Félagsmiðstöðvar eru frábær vettvangur fyrir unglinga innan tómstundavettvangsins 

til að koma í og eiga góðar stundir með vinum á öruggum stað. Markmið félagsmiðstöðva 

er meðal annars að efla fjóra færniþætti á meðal unglinga en þeir eru samskiptafærni, 

félagsfærni, sjálfsmynd og virkni og þátttaka (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.). 

Í gegnum hópastarf í félagsmiðstöðvum er hægt að vinna að eflingu ýmissa færniþátta hjá 

unglingum með fjölbreyttum hætti. Rannsóknir sýna að þátttaka unglinga í skipulögðu 

tómstundstarfi hafi jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012).  

Markmiðið með verkefni þessu er að skoða samskiptafærniþjálfun unglingsstúlkna, 

unglingárin og þann vitsmunalega þroska sem á sér stað á tímabilinu. Í framhaldi af því 

eru samskipti til umfjöllunar og kenningar lagðar til grundvallar. Tómstundir og mikilvægi 
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þeirra ásamt umfjöllun um félagsmiðstöðvar eru til staðar. Undir lok verkefnisins er 

hópastarf kynnt og möguleikarnir sem það býður upp á til samskiptafærniþjálfunar. 

Leitast verið við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða tækifæri leynast í 

samskiptafærniþjálfun innan félagsmiðstöðva fyrir unglingsstúlkur?  
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2 Unglingsárin  

Unglingsárin eru tími mikilla umbreytinga í lífi allra einstaklinga. Á þessum árum ganga 

unglingar í gegnum þroskaskeið þar sem líkaminn tekur á sig nýja mynd þegar kynþroskinn 

hefst. Hugsun þeirra breytist mikið en vitþroski tekur stökk á þessum árum. Skoðanir 

þeirra og viðhorf verða afstæð og samhliða því breytast einnig viðhorf og væntingar í 

þeirra garð frá samfélaginu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Á þessu tímabili koma upp 

ýmis vandamál hjá mörgum unglingum þegar þau reyna að finna út úr þessum miklu 

breytingum sem eiga sér stað í lífi þeirra. Um 30% unglinga á aldrinum 14 – 17 ára þróa 

með sér áhættuhegðun á þessu tímabili (Gladding, 2008). 

Samhliða þessum miklu breytingum sem unglingar ganga í gegnum hefur samfélagið 

sömuleiðis breyst mikið á undanförnum áratugum. Skilyrðin sem unglingar búa við í dag 

eru gjörbreytt frá því sem var, gildi samfélagsins eru orðin önnur, meðal annars með 

tilkomu tæknivæðingarinnar og upplýsingabyltingarinnar. Eins hafa eiturlyf orðið töluvert 

aðgengilegri og kjarnafjölskyldan hefur minnkað. Þessum breytingum fylgja auknar kröfur 

á unglinga, meðal annars hvað varðar menntun og tækniþekkingu (Pittman, Diversi og 

Ferber, 2002; Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2008). Í hinu daglega lífi 

endurspeglast breytingar samfélagsins mikið. Það er ákveðin færni sem unglingar, og fólk í 

raun almennt, þarf að þróa með sér einfaldlega til þess að getað tekist á við þær 

breytingar sem samfélagið tekur. Margbreytileiki er orðinn meiri og því krafa komin á 

aukna mannlega færni einstaklinga til þess að takast á við margbreytileika í formi 

samskipta, gilda, viðhorfa og trúarbragða, svo fátt eitt sé nefnt. Internetið spilar stóran 

part í þessari breytingu sem þarf ekki að vera neikvæð, enda nýir möguleikar sem opnast 

á mörgum sviðum (Pittman, Diversi, og Ferber, 2002). Engu að síður verður ekki litið fram 

hjá þeirri staðreynd að með tilkomu internetsins hefur dregið verulega úr samræðum 

augnliti til augnlitis og unglingar hreyfa sig talsvert minna en hér áður fyrr (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, 2008). Það gefur því auga leið að unglingsárin eru krefjandi en 

um leið þroskandi tímabil í lífi allra einstaklinga. Margir fræðimenn hafa sett fram 

kenningar um unglingsárin og þann þroska sem á sér stað á tímabilinu og verður litið til 

nokkurra þeirra kenninga hér að neðan. 

 

 

2.1 Félags- og sálarkenning Erik Erikson  

Erik Erikson er talinn einn fremsti sálfræðingur 20. aldarinnar. Hann setti fram kenningu 

um félags- og sálarþroska mannsins en hann var einn af þeim fyrstu til að einbeita sér að 
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sjálfsmynd einstaklinga og var hún í lykilhlutverki í kenningu hans (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

Kenning hans spannar þroskaferil einstaklinga frá fæðingu til grafar. Hún er stigbundin, 

þar sem einstaklingar þurfa að taka út ákveðinn þroska til þess að komast upp á næsta 

skeið. Hvert skeið skiptist í tvö stig og er mikilvægt að ljúka hverju stigi fyrir sig á 

árangursríkan hátt því skeiðin eru samtengd og renna því saman í eitt. Á hverju skeiði 

þurfa einstaklingar að takast á við óumflýjanleg vandamál sem kalla á lausnir. Ef ekki tekst 

að ljúka hverju skeiði fyrir sig á fullnægjandi hátt getur það haft sálræn, félagsleg og 

tilfinningaleg áhrif á einstaklinginn. Erikson taldi að með samskiptum einstaklinga við 

umhverfi sitt og aðra einstaklinga eigi sér stað persónulegur þroski (Berk, 2004; Martin og 

Fabes, 2009; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

Í þessu samhengi er vert að staldra við fimmta æviskeiðið og skoða hvað á sér stað á 

unglingsárum samkvæmt Erikson.  Á þessu skeiði á sér stað togstreita á milli sjálfsmyndar 

og sjálfsmyndarkreppu. Unglingar standa frammi fyrir þeirri þraut að skilgreina hver þau 

eru, hvers virði þau eru og hvað þau vilji gera í lífinu. Unglingar þurfa að læra að lifa með 

nýjum hvötum og samræma sig breytingunum. Sjálfsmynd sína skapa þeir meðal annars 

með því að finna út úr þessum atriðum. Oft gerist það að tímabundin sjálfsmyndakreppa 

komi upp hjá unglingum en ef þeir fá ekki andlega næringu til að þroska með sér 

sjálfsmynd sína getur það leitt til tilfinninga um ráðaleysi, hæfileikaleysi og einangrun 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). Það ástand er samkvæmt Erikson 

hin svokallaða sjálfsmyndakreppa. Ef unglingi tekst að fara í gegnum sjálfsskoðun á þessu 

tímabili ætti hann að enda með þroskaða sjálfsmynd (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2006; Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007; Berk, 2004; Martin og Fabes, 2009).  

Kenningu sína byggði Erikson ekki á vísindalegum rannsóknum en engu að síður hefur 

hún náð útbreiðslu víða og er almennt viðurkennd (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2006).  

 

 

2.2 Vitsmunaþroskakenning Piaget  

Svisslendingurinn Jean Piaget var einn áhrifamesti sálfræðingur 20. aldarinnar og stundum 

talinn „ættfaðir“ þroskasálfræðinnar. Hann varði meginþorra starfsævi sinnar á sviði 

sálfræði en menntagráður hans lágu á öðrum sviðum. Hann rannsakaði vitsmunaþroska 

og siðgæðisvitund barna sem leiddi til kenningar sem hann setti fram í framhaldi af 

rannsóknum sínum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006).  
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Kenning Piaget skiptist upp í fjögur þroskastig og taldi Piaget að hugsun barna 

mótaðist af þroska taugakerfisins. Samkvæmt Piaget er ekki hægt að sleppa út stigi heldur 

fara allir einstaklingar í gegnum sömu þroskastig. Hjá heilbrigðum börnum þroskast 

hugsunin eins en meðfæddir fæðingargallar geta haft áhrif á að fullur þroski náist (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Í þessari umfjöllun verður rýnt í stig formlegra aðgerða en börn á aldrinum 11 til 15 

ára tilheyra því stigi. Á þessu stigi eykst greindarþroski barna mikið og fram kemur meiri 

þörf fyrir félagsleg samskipti. Aukin greind hefur áhrif á siðgæðisþroska og tilfinningar 

barna. Á sama tíma eykst hæfni þeirra til þess að setja sig í spor annarra og þroska þau 

með sér samkennd með öðrum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Að setja sig inn í 

hugsanir, aðstæður og líðan annarrar manneskju, að geta séð málefni frá ólíkum 

sjónarmiðum og greint á milli persónulegra skoðana sinna og annarra er hæfnin „að setja 

sig í spor annarra“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Það er því greinilegt að á þessu stigi 

er mikið að gerast innra með unglingum þar sem aukinn skilningur verður á eigin 

tilfinningum og annarra. Með auknum skilningi á lífinu reynir því töluvert á 

aðlögunarhæfni þeirra. Fyrri skoðanir þeirra taka á sig nýja mynd og eiga þau það til að 

hafna skoðunum foreldra sinna, en þó yfirleitt tímabundið, á meðan þau finna út hverjar 

raunverulegar skoðanir þeirra sjálfra eru (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Piaget telur 

að það sé þrennt sem einkenni hugsun á þessu stigi. Með auknum þroska geta unglingar 

nú beitt sértækri ályktunarhæfni, vísindalegri hugsun og gagnvirkri íhugun en þessa getu 

hafa börn ekki á fyrri þroskastigum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Sjálfsmyndin 

mótast á þessu stigi og gegnir greindarþroskinn gríðarstóru hlutverki í þeirri mótun. 

 Engu að síður liggur greindarþroskinn ekki einn á bak við mótun sjálfsmyndarinnar 

heldur er um að ræða samspil margra þátta. Piaget hélt því þó fram að líkamlegu 

breytingarnar sem unglingar ganga í gegnum á þessu tímabili séu ekki eins afdrifaríkar og 

vitsmunalegu breytingarnar sem eiga sér stað á sama tíma (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). Það sem einkennir vitsmuni á þessu stigi er að greindarþroskinn tekur stökk og 

greindin tekur einnig eðlisbreytingum. Allar rannsóknir Piaget á hugsun barna nálgaðist 

hann með því að leggja fyrir þrautir og próf til þess að reyna á rökhugsun þeirra og 

ályktunarhæfni í stað þess að reyna á máltækni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

2.3  Siðgæðisþroski  

Fræðimaðurinn Lawrence Kohlberg setti fram kenningu um þróun siðgæðisþroskans en 

hann byggir kenningu sína á hugmyndum Piaget um þróun siðgæðisvitundar. Í kenningu 

Kohlbergs gerir hann ráð fyrir þremur skeiðum og að hvert skeið innihaldi tvö stig. Rétt 

eins og í kenningu Piaget um vitsmunaþroska gerir Kohlberg ráð fyrir því að stigin taki 
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hvert við af öðru og að ekki sé möguleiki á að sleppa úr stigi. Allir einstaklingar fara því í 

gegnum þroskastigin í réttri röð en mishratt og telur Kohlberg að umhverfisþættir geti 

spilað þar inn í. Við rannsóknir sínar beitti Kohlberg viðtölum við fólk þar sem hann setti 

fram „klípusögu“ þar sem siðferðilegt álitamál kom fram og voru viðmælendur fengnir til 

að segja sínar skoðanir á málinu. Það eru þó ekki svörin sjálf sem ákvarða á hvaða skeiði 

viðkomandi er heldur rökstuðningur hans á svari sínu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). 

 Fyrsta skeiðið nefnir Kohlberg forskeið hefðbundins siðgæðismats, annað skeiðið er 

hefðbundið siðgæðismat og það þriðja sjálfstætt siðgæðismat. Innan hvers skeiðs eru tvö 

stig. Inniheldur kenning Kolhbergs því sex stig sem skiptast niður á þrjú skeið (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006).  

Hér verða gerð nánari skil á stigi fjögur og fimm en stig fjögur fellur undir hefðbundið 

siðgæðismat og stig fimm undir sjálfstætt siðgæðismat. Til hliðsjónar er gott að hafa í 

huga að í kenningu Kohlbergs svarar sjálfstætt siðgæðismat til formlegra aðgerða í 

kenningu Piaget um greindarþroska. Á stigi fjögur kemur skilningur unglinga á mikilvægi 

þess fyrir samfélag að hafa lög og reglur ríkjandi og að allir njóti góðs af því. Á þessu stigi 

fer að örla á vitrænni réttlætiskennd unglinga (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006).  

Á fimmta stigi snýst hugsun um að taka þurfi mið af reglum samfélagsins og réttindum 

sérstakra hópa innan þess. Hér er litið á smærri hópa samfélagsins og skilningur kominn 

fyrir því að ekki sé sjálfgefið að sömu reglur eigi við um alla (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006). 

Að mati Kohlbergs telur hann að mikilvægt sé fyrir börn og unglinga að fá tækifæri til að 

takast á við vandamál þar sem siðferðileg afstaða er tekin en slíkt ýtir undir 

siðgæðisþroska. Með því að halda úti opnum og jákvæðum samskiptum á milli mikilvægra 

fullorðna og unglinga þar sem gagnkvæm virðing og samvinna er til staðar ná börn og 

unglingar smátt og smátt þeim þroska að geta sett sig í spor annarra og séð ýmis mál frá 

ólíkum sjónarhornum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006).  

 

2.4 Félagsmótun og félagsþroski  

Félagsmótun er stór partur af lífi hvers barns en ein skilgreining á hugtakinu er á þessa 

leið: „Félagsmótun er það ferli sem mótar börn þannig að þau tileinki sér reglur og gildi 

sem ríkja í þjóðfélaginu.“ (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007: 266). Að skilgreina sig og 
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fólkið í kringum sig, umhverfið sitt og þá hópa sem viðkomandi tilheyrir telst einnig til 

félagsmótunar. Hugtakið er tvíþætt, þar sem annar hluti þess snýr að aðlögun einstaklings 

að umhverfinu en hinn að tilfinningu viðkomandi fyrir einstaklingseðli sínu. Báðir þættirnir 

eru forsenda þess að einstaklingur geti átt í góðum samskiptum við aðra. Helstu 

áhrifavaldar félagsmótunar barna eru óneitanlega foreldrar. Þeir leggja til erfðaþættina og 

skapa umhverfið sem barnið lifir við lengst af æskunnar. Atriði sem einnig hafa áhrif eru 

meðal annars efnahagur foreldra, greindarvísitala barnsins, umhyggjusemi og í raun allt 

atlæti sem það býr við (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Í gegnum samskipti læra börn 

hvaða hegðun er viðeigandi hverju sinni ásamt því að þróa með sér hæfileikann til að gera 

greinamun og skynja tilfinningar annarra (Bee og Boyd, 2010).  

Danski félagssálfræðingurinn Arne Sjölund gaf út bókina Gruppepsykologi árið 1965 

en í henni fjallar hann um ýmis grundvallarhugtök sem eru höfð til hliðsjónar í hópastarfi 

félagsmiðstöðva. Hans helstu viðfangsefni voru eðli hópa og áhrif þeirra á félagsmótun 

einstaklinga. Hann velti fyrir sér þýðingu hóps fyrir einstakling, hópamyndunum, 

utanaðkomandi áhrifum á hópinn, áhrifum hóps á einstaklinga og hópstýringu svo fátt eitt 

sé nefnt (Árni Guðmundsson, 2007).  

Judith R. Harris setti fram kenningu um hópfélagsmótun en það er annað afbrigði af 

hugtakinu félagsmótun. Hún segir að börn félagsmóti sig að miklu leyti sjálf í gegnum 

samskipti við önnur börn og að félagahópurinn ráði í raun úrslitum um 

persónuleikaþroska barna. Máli sínu til stuðnings tekur Harris nokkur dæmi þar sem börn 

hafa ekki notið umönnunar foreldra sinna en notið samskipta við jafningja sem nægði til 

þess að vega upp á móti foreldra vanrækslu. Eins tekur hún dæmi um börn sem ekki fengu 

notið samskipta við jafningja og hlutu félagslegan skaða af (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). Þá gerðu bandarísku sálfræðingarnir Parker og Asher úttekt á rannsóknum sem 

gerðar hafa verið til að kanna hvort erfiðleikar við félagstengslamyndun í bernsku hafi 

áhrif á aðlögunarvandamál seinna á ævinni. Úttektin studdi þá tilgátu að vandkvæði við 

félagstengslamyndun í bernsku hefði forspárgildi um vandamál síðar á ævinni (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).   

 Mikill munur er á því hversu vel börnum er tekið af félagahópnum og virðast sum 

börn vera vel liðin af öllum á meðan önnur börn eiga erfiðara uppdráttar og falla aldrei 

inn í hópinn. Þau börn sem eiga erfitt félagslega eiga frekar við námsörðugleika að stríða, 

lenda frekar í einelti og eru líklegri til þess að hætta í skóla en þau sem standa sterkum 

fótum félagslega (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Samkvæmt prófessor Willard Hartup er félagsþroski það ferli þegar börn eiga í 

samskiptum við fullorðna annars vegar og jafningja hins vegar. Hann lýsir samskiptunum 

sem lóðréttum og láréttum en lóðréttu samskiptin eru þau samskipti sem barn á við 
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foreldra sína, kennara, leikskólakennara og alla fullorða einstaklinga sem þau umgangast. 

Þau samskipti eru ekki alveg gagnkvæm þar sem sá fullorðni leiðbeinir í stað þess að 

spjalla og leika við barnið. Láréttu samskiptin eru þau samskipti sem barnið á við jafningja 

sína. Þau samskipti eru gagnkvæm, í formi spjalls og leikja. Hartup telur að báðar tegundir 

samskipta þjóni mikilvægu hlutverki í félagsþroska barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007).  

Á unglingsárunum byrja unglingar að reyna að komast að því hver þau eru og hvar þau 

standa í samfélaginu. Þau eru farin að hugsa af mikilli alvöru hvert þau stefna í lífinu og 

hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér. Á unglingsárunum verða unglingar einnig meðvitaðir 

um þá staðreynd að þau haga sér á mismunandi hátt eftir aðstæðum, þ.e. að þau eru ekki 

sami einstaklingurinn í ólíkum hópum. Þó svo að flestir hefji sjálfsskoðun og skilgreiningu 

á sjálfum sér á unglingsárunum tekst fæstum að ljúka því ferli fyrr en upp úr tvítugu 

(Shaffer, 1999). Samfélagið spilar einnig stórt hlutverk í félagsþroska einstaklinga þar sem 

þeir horfa á samfélagið og menninguna sem þeir búa við þegar þeir eru að skilgreina sjálfa 

sig. Vitsmunalegur þroski, menntun, foreldrar og menning þess samfélags sem unglingur 

býr í eru þeir þættir sem hafa mest áhrif á mótun unglingsins (Shaffer, 1999).  

Annar þáttur félagsþroska barna og unglinga snýst um að læra reglur samfélagsins 

sem eru í gildi hverju sinni. Reglur þessar geta verið afskaplega mismunandi eftir ólíkum 

menningarheimum en til þess að unglingur geti tilheyrt hópi þarf hann að vera búinn að 

tileinka sér gildi samfélagsins og eiga samskipti samkvæmt því. Börn byrja snemma að 

læra reglur og gildi samfélagsins og er það í hlutverki fjölskyldunnar að leiðbeina þeim 

(Shaffer, 1999). Þegar líður á unglingsárin er þó hlutverk fjölskyldunnar farið að minnka í 

augum unglinga og við taka aðrir hópar sem unglingar umgangast í meiri mæli, svo sem 

kennarar og jafningjahópurinn. Fræðimennirnir Erikson, Freud og Bowlby voru allir 

sammála um að það að finna fyrir væntumþykju, hlýju, trausti og öryggi í bernsku leggi 

línurnar fyrir heilbrigðu sálarlífi þegar á unglingsárin er komið (Shaffer, 1999). Upp geta 

komið aðstæður þar sem barni tekst ekki að þroska með sér þessa færni og lærir því ekki 

að fylgja reglum samfélagsins. Áföll í bernsku og vanræksla eru dæmi um slíkar aðstæður 

(Shaffer, 1999).   

2.5 Tilfinningaþroski  

Tilfinningaþroski hefst snemma og skiptir miklu máli hvernig rætt er um tilfinningar við 

börn þegar þau eru ung. Rannsóknir hafa sýnt að börn frá þriggja ára aldri sem rætt hefur 

verið við opinskátt um tilfinningar þeirra eru líklegri til að þekkja tilfinningar sínar og 

annarra þegar þau verða eldri. Það að þekkja eigin tilfinningar getur haft töluvert að segja 

um það hvernig einstaklingum farnast í hinu daglega lífi. Sú færni að geta borið kennsl á 
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tilfinningar sínar og annarra er einnig mikilvæg til þess að geta sýnt öðrum samúð og 

samhygð (Shaffer, 1999). Gerðar eru kröfur af umhverfinu til einstaklinga um að hafa 

hemil á tilfinningum sínum en minni áhersla virðist vera lögð á að einstaklingar læri að 

þekkja og skilja tilfinningar sínar (Shaffer, 1999). 

Þegar á unglingsárin er komið myndast mikil tilfinningaleg og vitsmunaleg togstreita. Í 

tæknivædda samfélagi samtímans er stöðugt meiri krafa sett á vitsmunalega hæfni 

unglinga og lengri skólagöngu en tíðkaðist hér áður fyrr. Að sama skapi eru unglingar í 

augum ýmissa fyrirtækja stór neysluhópur sem stöðugt er verið að herja á. Allskyns tilboð 

frá slíkum aðilum geta hæglega ruglað reynslulitla unglinga. Öfl úr ólíkum áttum eru því að 

toga í unglinga sem oft vita ekki hvernig best sé að bregðast við áreitinu (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006). Eins og fram hefur komið er 

jafningjahópurinn mikilvægur unglingum og þá sérstaklega þegar unglingar móta gildi, 

viðmið og hugmyndir um eigin sjálfsmynd. Það sem skiptir þó mestu máli þegar unglingar 

eru að þreifa sig áfram í nýjum samskiptum, hegðunarmynstri eða lífstíl almennt er 

stuðningur og utanumhald frá foreldrum og fjölskyldu unglingsins (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 2006).   

Réttlætiskennd verður sterk á unglingsárunum og fylgja henni oft sterkar tilfinningar 

sem unglingar framfylgja oft án forsjár. Eitt af fyrirferðamestu viðfangsefnum 

unglingsáranna er ástin og sambandið við hitt og/eða sama kynið en þá þurfa unglingar að 

tengja saman líkamlegar hvatir og dýpri tilfinningar. Það getur reynst unglingum erfitt að 

finna út úr öllum þeim tilfinningum og hræringum sem eiga sér stað á þessum tíma 

samhliða því að mæta kröfum samfélagsins um undirbúning fyrir starfsframa 

framtíðarinnar og að verða fullgildur þjóðfélagsþegn. Eðlilegt hlýtur að teljast að sumir 

misstígi sig í sjálfsskoðun og mótun á þessu tímabili og tefjist því í leitinni að sjálfum sér 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006).  

2.6 Fjölgreindakenning Gardners 

Upp úr 1980 kom bandarískur prófessor að nafni Howard Gardner fram með kenningu um 

að til væru átta ólíkar greindir fólks og að möguleiki væri á þeirri níundu. Hann taldi að 

vestræn menning hefði skilgreint greind of þröngt og var hann alfarið á móti 

greindarprófun. Að hans mati er ekki hægt að ákvarða greindavísitölu einstaklinga út frá 

úrlausn þeirra á  verkefnum sem þeir hafa aldrei séð áður og eru tekin út úr þeirra eðlilega 

námsumhverfi (Armstrong, 2011).  Í bók sinni, Frames of mind sem kom út árið 1983, lýsir 

hann hugmyndum sínum um sjö grunngreindir en seinna bættist sú áttunda við og hefur 

hann einnig rætt um möguleikann á þeirri níundu (Armstrong, 2011). 
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Greindirnar átta sem Gardner setti fram eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, sjálfsþekkingargreind,  

umhverfisgreind og samskiptagreind. Samkvæmt Gardner búa þeir einstaklingar sem hafa 

ríka samskiptagreind yfir 

hæfileikanum til að skilja og greina skap, fyriráætlanir, innri hvöt og tilfinningar 
annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði, 
hæfni til að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að 
bregðast rétt við þeim (til að hafa þau áhrif á fólk að það hafi sér á ákveðinn hátt).  

     (Armstrong, 2011: 14)  

  

Einstaklingar sem búa yfir þroskaðri samskiptagreind eiga auðvelt með samvinnu við 

fólk í hópum og nýtist því hæfni af þessu tagi einstaklingum í kennarastörfum, 

ráðgjafastörfum, ýmiskonar sölumennsku og stjórnmálum svo fátt eitt sé nefnt (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Með þessari yfirgripsmiklu flokkun Gardners á greindunum hefur hann opnað augu 

fólks og skapað grundvöll til þess að horfa á hið breiða svið mannlegra möguleika út frá 

ákveðnum atriðum. Kenningar Garnders hafa því gefið hugtakinu „greind“ nýja og hagnýta 

merkingu (Armstrong, 2001). Hann gerir því einnig skil að greindirnar hafi mismunandi 

vægi í ólíkum samfélögum. Menning samfélaga spilar stórt hlutverk. Það sem telst 

mikilvæg geta að búa yfir í einu samfélagi gæti ekki þótt eins mikilvæg í öðru (Brualdi, 

1998).   
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3 Samskipti  

Jákvæð og góð samskipti við aðra einstaklinga er veigamikill grunnur að vellíðan og 

farsæld í lífi allra manna. Samskipti sem eiga sér stað í skólanum og/eða í tómstundastarfi 

eru engin undantekning þar á. Lærdómur á sér stöðugt stað í félagslegum aðstæðum þar 

sem einstaklingar eiga í samskiptum við jafnaldra, fullorðna og félaga (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Samskiptafærni er sá grundvallareiginleiki sem gerir fólki kleift 

að vinna með öðrum einstaklingum í hópum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012).  

Í bók sinni Virðing og umhyggja – ákall 21. aldar fjallar Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) um 

hlutverk kennara og uppalenda í ræktun mikilvægra gilda í samskiptum barna og unglinga. 

Lögð er megináhersla á mikilvægi þess að efla samskiptafærni og siðferðiskennd barna og 

unglinga. Í þessum kafla verður bresk könnun er snýr að sýn barna og unglinga á samskipti 

gerð skil, gerð verður grein fyrir félags- og samskiptaskilningingi ásamt hagnýtum atriðum 

í samskiptaþjálfun unglingsstúlka í tómstundastarfi. Að mati höfundar eiga unglingsstúlkur 

oft í töluverðum erfiðleikum með samskipti og þá sérstaklega samskipti sín á milli. Yfirleitt 

er þó um tímabil að ræða en engu að síður telur höfundur að á þessu tímabili sé mikilvægt 

að grípa inn í og aðstoða þær með samskiptafærni sína. Kjörinn vettvangur til þess er 

innan veggja félagsmiðstöðva, undir leiðsögn félagsmiðstöðvastarfsmanna. 

 

3.1 Sýn barna og unglinga á samskipti  

Víðtæk könnun var gerð í Bretlandi þar sem skoðanir barna og unglinga á samskiptafærni 

(e. communication skills) voru til athugunar. Lögð var fyrir spurningakönnun þar sem 

6.865 börn og unglingar úr 47 skólum svöruðu (Clark, 2011). Niðurstöðurnar eru 

kynbundnar, þar sem svör kynjanna eru borin saman. Fleiri stelpur en strákar telja að 

samskiptafærni þýði að einstaklingar séu góðir til að tala við og góðir í að hlusta á aðra. 

Fimm af hverjum tíu strákum á móts við fjórar af hverjum tíu stelpum telja að góð 

samskiptahæfni ýti undir sjálfstraust þeirra í félagslegum aðstæðum. Fleiri strákar en 

stelpur hafa áhyggjur af því að ef samskiptafærni þeirra sé slök séu þeir taldir heimskir og 

að þeir séu dæmdir fyrir orðin sem þeir nota. Stelpur telja að það sé í hlutverki 

fjölskyldunnar að kenna börnunum samskiptafærni á meðan strákar telja að börn eigi að 

kenna sér það sjálf (Clark, 2011).   

Töluverður munur er á milli kynjanna þegar kemur að því að skoða sjálfstraust þeirra 

og notkun á ákveðinni samskiptafærni. Strákar virðast gjarnan vera sjálfsöruggari en 

stelpur almennt. Þeir eru líklegri en stelpur til að vera öruggir þegar kemur að því að tala 
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fyrir framan bekkinn, segja öðrum skoðanir sínar, í samskiptum við ókunnugt fólk og þeir 

óska eftir útskýringum þegar eitthvað er óljóst. Bæði strákar og stelpur telja að virk 

hlustun sé mikilvægasta atriðið í samskiptafærni til að ná árangri í skóla og háskóla. Aftur 

á móti telja stelpur að mikilvægasta atriðið til þess að ná árangri á vinnustað sé 

hæfileikinn að tala á meðan strákar telja að virka hlustunin sé sú mikilvægasta á 

vinnustaðnum einnig. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að strákar eru almennt 

sjálfsöruggari en stelpur í samskiptum, bæði við kennara og einstaklinga sem þeir þekkja 

ekki. Stelpur virðast ekki hafa eins miklar áhyggjur og strákar af því að dregin sé sú ályktun 

að með slæmri færni í samskiptum geti einstaklingar talist vitgrannir eða heimskir (Clark, 

2011). Það er því gríðarlega mikilvægt að í samskiptafærniþjálfun unglingsstúlkna sé unnið 

með sjálfsstyrkingu og sjálfsmynd þeirra samhliða samskiptaeflingu. 

3.2 Félags- og samskiptaskilningur  

Bandaríkjamaðurinn Robert Selman hefur lagt sitt að mörkum við rannsóknir á 

félagsþroska barna og unglinga í gegnum tíðina. Með kenningum sínum um viðfangsefnið 

hefur honum tekist að sýna fram á að „...sú hæfni, sem felst í því að setja sig í spor 

annarra, skilja sjónarmið þeirra og samhæfa það sínum eigin, er mikilvæg fyrir 

samskiptaskilning“ (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006: 62). Hann skoðar 

hvernig skilningur barna og unglinga á mannlegum samskiptum þroskast og notar hann 

viðtöl við börn og unglinga við rannsóknir sínar. Selman, líkt og Kohlberg, notast við 

klípusögur og greinir rökfærslu og skilning viðmælenda sinna á „klípunni“ sem lögð er 

fyrir. Fær hann viðmælendur til að setja sig í ólík spor þeirra sem sagan fjallar um og út frá 

þeirri getu metur hann þroska og skilning viðkomandi. Mismunandi rökfærsla barna og 

unglinga á hugtakinu vinátta er sá þáttur rannsókna hans sem hann er hvað þekktastur 

fyrir (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993). 

Kenning Selmans er þrepaskipt þar sem fimm þroskaþrep eru sett fram. Með auknum 

þroska og skilningi komast börn upp á næsta þrep en fyrsta þrepið nefnir hann þrep 0. Á 

því þrepi gera börn greinamun á sér og öðru fólki en þau átta sig ekki á því að annað fólk 

geti haft aðra túlkun á ákveðnum aðstæðum en þau sjálf. Einkennist hugsunarháttur 

barna á þessu þrepi á því að þau skilja ekki muninn á milli líkamlegra og andlegra 

eiginleika fólks. Hér er um að ræða börn frá 3 til 7 ára.  

Á þrepi 1 hafa börn áttað sig á því að fólk geti haft aðrar skoðanir á ákveðnum 

aðstæðum en geta þó ekki séð nema eitt sjónarmið í senn. Þau eiga erfitt með að sjá sig 

sjálf með augum annarra. Það sem einkennir þetta þrep er að vinátta er litin sem einhliða 

aðstoð og flokkast sem eigingjörn vinátta. Á þessu þrepi eru börn á aldrinum 6 til 8 ára.  
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Þegar á þrep 2 er komið fara börn að sjá sig með augum annarra og geta tengt saman 

sjónarhorn tveggja aðila. Einkenni þessa þreps er að barnið er farið að líta á vináttuna sem 

samskipti og að það sé því sjálfu fyrir bestu að taka tillit til vinar síns. Börn á þessu þrepi 

eru 7 til 12 ára. Það sem þrepin hér að framan eiga sameiginlegt er að barnið sér ekki 

vináttuna til lengri tíma litið.  

Á þrepi 3 hafa börn getu til að sjá tvö sjónarhorn samtímis og borið þau saman við 

þriðja sjónarhorn frá hlutlausum þriðja aðila. Einkennin á þessu þrepi eru þau að nú er 

farið að líta á nána vináttu og gagnkvæman stuðning ásamt því að litið er á vináttuna til 

lengri tíma. Á þessu þrepi kynnast báðir aðilar persónuleika hins og traust og trúnaður 

myndast. Trúnaðarmál verða til á milli vinanna og skiptir máli fyrir aðilana að varðveita 

vináttuna. Börn á þessu þrepi eru 10 til 15 ára.  

Þegar á þrep 4 er komið fara einstaklingar að skoða samskipti fólks út frá samfélaginu 

og horfa til áhrifa hefða og reglna samfélagsins á einstaklinga. Nú koma viðhorf til vináttu 

fram í þeirri mynd að litið er á hana sem opin samskipti þar sem vináttan geti þroskast, 

rétt eins og einstaklingarnir sjálfir. Það sem er athyglisvert við þetta þrep er að hér 

einkennist vinátta meðal annars af því að vinir leggja grunn að og styðja hvor annan í að 

ná fram heildstæðari sjálfsmynd. Einstaklingar skilgreina sig með hliðsjón af þeim vinum 

sem þeir eiga. Á þessu þrepi eru börn 12 til 15 ára (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2006; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Samskipti barna breytast töluvert þegar unglingsárin koma. Stöðugt er leitað eftir 

samþykki hópsins og spegla unglingar sig hvert í öðru. Samtöl vina og ekki síst vinkvenna 

snúast að miklu leyti um að þreifa fyrir sér og finna sameiginleg viðmið um hegðun og 

skoðanir sem svo ákvarða hvaða einstaklingar eru viðurkenndir og hverjir er útskúfaðir úr 

þeim hópi (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2006; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993). Neikvæð samskipti birtast í formi baktals og slúðurs en unglingar tala þá um 

fjarstadda einstaklinga og kanna viðhorf vina sinna án þess að segja sína raunverulegu 

skoðun til þess að taka ekki þá áhættu sem fylgir því að segja sína skoðun á viðkomandi 

strax. Með því tekst unglingi að forðast að stefna sinni eigin stöðu innan hópsins í hættu. 

Sjálfstraust sitt og öryggi byggja unglingar á viðurkenningu vina sinna og stuðningi sem 

þau fá í þeim ólgusjó sem félagslífið getur verið (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

 

3.3 Samskiptafærniþjálfun  

Eins og fram kom hér að ofan er samskiptafærni grundvallareiginleiki þegar kemur að því 

að starfa með öðrum einstaklingum í hópum. Til þess að skilja eðli hópa og öðlast og/eða 
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þjálfa samskiptafærni verða einstaklingar að láta reyna á samskipti innan hópsins (Haukur 

Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Í bókinni Samskiptafærni – samskipti, hópar og teymisvinna setja höfundar 

viðfangsefnið fram á skýran og skemmtilegan máta en bókin er eftir þá Hauk Inga 

Jónasson og Helga Þór Ingason (2012). Þar gera þeir meðal annars grein fyrir 

samskiptafærnihópum en það eru hópar af einstaklingum sem í sameiningu ætla að rækta 

samskiptafærni sína og hver hjá öðrum. Markmið hópastarfsins er að þroska og efla 

þátttakendur í samskiptum. Til að uppskera árangur er talið vænlegast að hafa þriggja til 

sjö manna hópa þar sem einstaklingar sitja í hring með það að markmiði að sýna tengsl sín 

á milli. Kostir þess að vinna í hópum eru þeir að hópurinn veitir þátttakendum tækifæri til 

að meta og þjálfa færni sína í samskiptum ásamt því að kynnast sjálfum sér betur í öruggu 

umhverfi. Í hópunum er nauðsynlegt að traust og trúnaður ríki þar sem hópmeðlimir 

samþykkja að ræða ekki við utanaðkomandi aðila um það sem á sér stað innan hópsins 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Starf af þessu tagi getur verið 

mismunandi á milli hópa og hópstjóra en ein útfærsla af hópastarfi sem þessu er að í 

hópastarfinu tala einstaklingar ekki við hópinn í heild sinni heldur talar einstaklingur við 

annan einstakling þar sem allir hinir hópmeðlimir geta fylgst með. Með þessu er verið að 

skerpa á samskiptum á milli einstaklinga. Í öðrum samskiptafærnihóp geta markmiðin 

verið með öðru sniði og áherslurnar samkvæmt því. Lögð er áhersla á „núið“ eða það sem 

er að gerast „hér og nú“ í hópastarfinu og tjá þá þátttakendur skoðanir sínar, tilfinningar 

og upplifanir á því sem er að gerast í hópnum þá stundina en forðast að ræða fortíðina 

eða framtíðina. Það sem skiptir máli í hópastarfi af þessu tagi er að hópurinn haldist 

óbreyttur á meðan á samskiptaþjálfuninni stendur. Með því eru meiri líkur á að 

þátttakendum takist að tengjast og mynda traust sín á milli (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason, 2012). 

Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012) segja að til þess að ná árangri í 

mannlegum samskiptum þurfi einstaklingar að vera meðvitaðir um sig sjálfa og þekkja 

hugsun sína og líðan, hvernig þeir bregðast við í samskiptum við aðra og þekkja hvaða 

samskiptastíl viðkomandi hefur tileinkað sér. Að sama skapi þurfa einstaklingar að geta 

lesið í líðan og hugsun annarra og getað myndað tengsl bæði við hópa og aðra 

einstaklinga. Þá þurfa einstaklingar að vera tilbúnir til þess að bæta það sem betur mætti 

fara í samskiptum sínum við aðra og vera búnir að ákveða á hvaða hátt þeir vilji þroskast í 

samskiptum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Í samskiptafærniþjálfun er eitt af meginmarkmiðum að byggja upp tengsl á milli 

þátttakenda og með því er verið að stuðla að vellíðan þeirra. Hegðun af ýmsu tagi fellur 

undir tengslamyndun en sem dæmi má nefna að þátttakendur verja tíma hver með 
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öðrum, deila reynslu sinni og sýna umhyggju (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012).  

 

3.4 Fjögur stig samskiptafærniþjálfunar  

Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012) setja þjálfun í samskiptum innan 

samskiptafærnihóps upp í fjögur stig.  

Á fyrsta stigi þurfa þátttakendur að tileinka sér hæfileikann til tengslamyndunar en 

það þýðir að þátttakendur skulu ná upp færni í að beita virkri hlustun og að sama skapi 

verða þeir að geta tjáð sig skýrt. Á þessu stigi fer þjálfunin fram í samtölum á milli tveggja 

þátttakenda sem skiptast á að tjá sig og hlusta. Þátttakendur fá þjálfun í að takast á við 

áhættu og traust í samskiptum. Þriðji aðili fylgist með framgangi samskiptanna og kemur 

með ábendingar um það sem betur má fara og bendir á það sem gengur vel. Hér þurfa 

einstaklingar að beita innsæi til þess að geta tjáð sig á viðeigandi hátt og í samræmi við 

aðstæður hverju sinni. Sjálfstjáning, þar sem einstaklingar tjá sig á viðeigandi hátt, er því 

mikilvæg á þessu stigi (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Þegar á annað stig er komið reynir á einstaklinga að tileinka sér færni í að skora aðra á 

hólm í samskiptum og gefa öðrum álit. Á þessu stigi eru þátttakendur þjálfaðir í því að 

hjálpa hver öðrum til að skilja sig betur. Samskiptafærni ná einstaklingar fram með því að 

fylgjast með samskiptum annarra einstaklinga og um það snýst samskiptafærniþjálfun. Á 

þessu stigi taka þátttakendur áhættu í samskiptum með það í huga að þroskast á því 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Þriðja stigið snýst um að þátttakendur öðlist hæfni í að vinna með sértæk samskipti 

innan hópa. Hér eru samskiptin hætt að vera á milli tveggja þátttakenda í senn og nú fara 

þátttakendur að æfa sig fyrir framan allan hópinn. Hér er um að ræða tvo lykilþætti en 

annars vegar er markmiðið að læra að vera virkur og bregðast við samkvæmt því í stað 

þess að vera óvirkur áhorfandi. Þátttakendur þurfa að öðlast færni í að hefja samtöl og 

eins að bregðast við samtölum ef á þá er yrt. Seinna markmiðið er að þátttakendur öðlist 

færni í að sýna frumkvæði innan hópsins (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012).  

Fjórða og síðasta stigið felst í því að leggja skipulagðar samskiptaæfingar til hliðar og 

leyfa þátttakendum að æfa sig í þeirri færni sem þeir hafa náð í þjálfuninni. Hér eru 

áherslur lagðar á frumkvæði og að þátttakendur noti þær aðferðir sem þeir hafa lært 

innan hópsins (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Eins og fram hefur komið er samskiptafærniþjálfun vænlegust til árangurs í þriggja til 

sjö manna hópum. Unnið er með traust og trúnað og getur samskiptafærniþjálfun verið 
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ólík eftir þátttakendum og hópstjórum. Einstaklingar þurfa að fara út fyrir þægindahring 

sinn til þess að auka við samskiptafærni sína og gera þeir það í fjórum stigum (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Stigin eru krefjandi fyrir þátttakendur en með því 

næst árangur.  

Samskiptafærniþjálfun eins og lýst er hér að ofan er gott dæmi um faglega þjálfun þar 

sem metnaður er lagður í starfið. Hér að neðan verða gerð skýrari skil á hugtakinu 

tómstund og í framhaldi af því verður umfjöllun um félagsmiðstöðvar og hópastarf innan 

þeirra.  

 

3.5 Samskiptanámsefnið Samvera  

Árið 1992 kom út námsefnið Samvera en það er samskiptanámsefni fyrir kennara sem 

hafa hug á því að vinna með samskipti nemenda sinna. Ný og endurbætt útgáfa var gefin 

út árið 2009 en höfundar námsefnisins eru þær Árný Elíasdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir. Markmið námsefnisins er að efla sjálfsvirðingu nemenda, hlúa að 

samskiptafærni þeirra og gera þau hæfari til að sýna öðrum virðingu ásamt því að geta 

sett sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009). Með 

samskiptanámsefninu er því markmiðið að skapa nemendum tækifæri til að efla sjálfstæði 

sitt sem kemur fram í hvatningu til að sýna frumkvæði og því frelsi að geta sett fram 

skoðanir sínar með virðingu í huga. 

Í námsefninu er unnið með: 

 vináttu 

 samskipti í frímínútum 

 samskipti í bekkjarstarfi 

 samskipti barna og foreldra/forráðamanna  

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009).  

Samvera samanstendur af fjórum nemendaheftum: Verum vinir, Verum saman: í 

frímínútum og Vinnum saman: í skólastofunni. Í fjórða hefti er athyglinni beint að 

samskiptum barna og foreldra heima fyrir og nefnist: Ræðum saman: heima (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009). Námsefnið er ítarlegt þar sem farið er í hvert 

viðfangsefni fyrir sig hverju sinni. Námsefnið er kennslumiðað og er unnið með 

nemendahóp bekkjarins. Lagðar eru fyrir klípusögur og umræður teknar í framhaldinu. 

Hægt er að útfæra námsefnið fyrir ólíkan aldur nemenda og fá kennarar mikinn fróðleik 

um þroska barna og unglinga með kennsluefninu sem fylgir námsefninu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009).   
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Starfsmenn félagsmiðstöðva gætu hæglega yfirfært námsefnið yfir í hópastarf innan 

félagsmiðstöðva og stuðst við efnið í samskiptafærniþjálfun. Í félagsmiðstöðvastarfi eru 

farnar óformlegri leiðir í færniþjálfun en innan veggja skólanna en engu að síður getur 

verið vænlegt að horfa til kennsluefnis innan skólanna þegar farið er af stað með 

hópastarf.  
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4 Tómstundir  

Svo árum skiptir hafa fræðimenn verið í vandræðum með að skilgreina hugtakið tómstund 

(e. leisure) en Blackshaw, Torkildsen og fleiri fræðimenn eru sammála um að það geti 

tekið langan tíma að skilgreina hugtakið vegna þess að það er nokkuð huglægt og leggur 

fólk sinn eigin skilning í hugtakið sem vandar verkið (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 

4.1 Skilgreining á hugtakinu  

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) setti fram skilgreiningu á hugtakinu út frá fimm nálgunum, 

tómstundir sem tími, athöfn, viðhorf, gæði og hlutverk. Tímanálgunin að hugtakinu er á 

þá leið að litið sé á tómstundir sem aflögu tíma eftir vinnu og tíma til þess að sinna því 

sem fólk hefur áhuga á. Tími skiptir miklu máli fyrir þá sem hafa hug á að stunda 

tómstundir en vinna og hinar daglegu skyldur ræna fólki oft miklum tíma. Vinna er því stór 

þáttur í tímanálguninni því það virðist vera algengt að líta á tómstundir sem andstæðu við 

vinnu. Nokkrir ókostir hafa komið í ljós hvað tímanálgunina varðar og snýst gagnrýnin um 

skilgreiningu á athöfnum daglegs lífs og hvað felst í því. Hér er því litið á allan þann tíma 

sem fólk á aflögu eftir að hafa sinnt vinnu, skyldu og líkamlegum nauðsynjum sem 

tómstund (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). Undir þessum formerkjum gæti heimsókn til 

aldraðar frænku talist sem tómstund.  

Tómstund sem athöfn er á þá leið að litið er á tómstundir sem röð athafna eða 

einhverskonar starfsemi sem fólk kjósi að fást við í frítíma sínum. Dæmi um starfsemi sem 

fellur undir athafnanálgunina eru trúarstarf, tónlistarnám, skátastarf og íþróttir. 

 Í gæðanálguninni á tómstundir er það innihald tímans sem skiptir öllu máli og er horft 

á tómstundir út frá gæðum frekar en hegðun. Samkvæmt þessari nálgun verða tómstundir 

að veita vellíðan og hafa jákvæð áhrif á þann sem stundar tómstundina. Líkt og með 

tímanálgunina er hér litið á tómstundir sem andstæðu við vinnu fólks. Frelsi og val þarf að 

vera til staðar þar sem einstaklingar velja sér þá tómstund sem veitir ánægju, afslöppun 

og ígrundun. Félagsmiðstöðvastarf gæti fallið undir þessa nálgun, þar sem um frjálsa 

þátttöku er að ræða og val unglinganna sem hana sækja.  

Viðhorfsnálgunin snýr að því að einstaklingur sem stundar tómstundir flokki þær 

sjálfur sem slíkar. Tómstundir geta því  verið ólíkar á milli einstaklinga og geta einnig 

breyst með aldrinum. Hér geta tómstundir bæði verið jákvæðar eða neikvæðar og því 

erfitt að mæla og rannsaka hugtakið. 

Fimmta og síðasta nálgunin að hugtakinu er hlutverkanálgunin en hún svipar til 

athafnanálgunarinnar þar sem í báðum tilfellum er áhersluatriðið það sem er verið að 
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gera. Hlutverkanálgunin horfir á að tómstundir hafi notagildi fyrir einstaklinga en einnig 

fyrir samfélagið allt. Dæmi um tómstundir sem gætu fallið undir þessa nálgun er 

æskulýðsstarf kirkjunnar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Í framhaldi af ofangreindum nálgunum setur Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) fram 

eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu:  

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast 
sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn 
líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst 
val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að felist í 
vellíðan og aukningu á lífsgæðum. 

       (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010: 8)  

 

Eins og fram kemur eru því tómstundir athafnir sem eiga sér stað í frítíma fólks. Engu að 

síður er ekki hægt að líta á allan frítíma sem tómstundir vegna þess að tómstundir skulu 

ávallt vera jákvæðar og uppbyggjandi athafnir. Ekki eru allir sammála skilgreiningu Vöndu 

því til að mynda álíta fræðimennirnir Blackshaw og Rojek að ólögleg hegðun eins og 

innbrot eða fíkniefnaneysla séu ólöglegar, andfélagslegar eða óeðlilegar tómstundir en 

tómstundir engu að síður (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Hér verður notast við skilgreiningu Vöndu Sigurgeirsdóttur þar sem ekki er hægt að 

fallast á að glæpsamleg hegðun geti talist til tómstundastarfs, sérstaklega þegar tekið er 

mið af viðmiðum í íslensku samfélagi. Forsendurnar að baki skilgreiningu Vöndu eru þær 

að tómstundir fari fram í frítíma fólks og að allar lausar stundir séu frítími. Það er svo 

undir einstaklingum komið hvernig þeir kjósa að nýta sinn frítíma og þar með hvort það 

geti talist sem tómstund eða ekki.  

4.2 Mikilvægi tómstundastarfs fyrir unglinga  

Á Íslandi er sterk hefð fyrir þátttöku barna og unglinga í fjölbreyttu tómstundastarfi, bæði 

á vegum sveitafélaga og frjálsra félagasamtaka. Sem dæmi um fjölsótt tómstundastarf má 

nefna æskulýðsstarf á vegum kirkjunnar, skátastarf, íþróttir af öllum toga, 

félagsmiðstöðvastarf og kórastarf svo fátt eitt sé nefnt. Gæði tómstunda- og félagsstarfs 

hefur verið rannsakað og sýna niðurstöður að tómstundastarf sem er skipulagt og í umsjá 

ábyrgra aðila er líklegra til að hafa uppbyggjandi áhrif á líf þeirra sem sækja starfið en 

tómstundastarf sem ekki er stýrt af slíkum aðilum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

þátttaka unglinga í skipulögðu tómstundastarfi hafi áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra. 

Jafningjahópurinn er unglingum mikilvægur og á meðal hópsins fer fram mótun gilda, 

viðmiða og hugmynda hjá einstaklingum í gegnum samskipti (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012).  
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Tómstundastarf er vettvangur þar sem unglingar hafa tækifæri á að koma og þar með 

losna undan áreiti fjölskyldunnar og skólans. Eins og fram hefur komið taka unglingar út 

persónulegan og félagslegan þroska í tómstundastarfi þar sem þeir mynda tengsl við bæði 

jafnaldra og fullorðna. Tómstundavettvangurinn er því kjörinn fyrir ýmiskonar 

þroskaverkefni og hópastarf fyrir unglinga undir handleiðslu leiðbeinenda þar sem unnið 

er í sameiningu að fyrirfram ákveðnum markmiðum (Jeffs og Smith, 2010; Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.).  

Í Starfsmannahandbók félagsmiðstöðva ÍTR (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 

e.d.) er meðal annars fjallað um þríþætt gildi frítímans. Þau eru menntunar-, afþreyingar- 

og forvarnargildi en hvert og eitt gildi er mikilvægt í tómstundastarfi fyrir unglinga. 

Afþreyingargildi felst í því að bjóða unglingum upp á tækifæri og aðstöðu til að eiga 

notalegar stundir með jafnöldrum sínum án augljósra markmiða. Menntundargildi felst í 

því að mikilvægt sé að unglingar fái að kljást við margvísleg verkefni í frítíma sínum þar 

sem áhersla er lögð á frumkvæði, virkni og sköpun. Í slíkum verkefnum er um reynslu- eða 

óformlegt nám að ræða. Þriðja og síðasta gildið er forvarnargildi frítímans en með því að 

bjóða unglingum upp á uppbyggjandi og jákvæð viðfangsefni í frítíma sínum þar sem 

öflugar fyrirmyndir eru til staðar aukast líkurnar á því að unglingar velji heilbrigðan lífstíl 

og leiðist ekki út í áhættuhegðun (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.). 

Samkvæmt rannsóknum Jóns Gunnars Bernburg og Þórólfs Þórlindssonar (2001) skapar 

virkni í tómstundastarfi aukna festu í lífi unglinga ásamt því að mynda umgjörð um 

jafningjamenningu og jafningjasamskipti sem eiga sér stað. Eins benda rannsóknir til þess 

að ein leið til að draga úr frávikshegðun sé að efla þátttöku unglinga í tómstundastarfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Árið 2003 gaf Menntamálaráðuneytið út skýrslu sem fjallar um þátttöku ungs fólks í 

tómstundastarfi en þar segir:  

þátttaka ungs fólks í félags- og tómstundastarfi er einn af hornsteinum uppbyggilegrar 
þátttöku þeirra í samfélaginu. Uppbyggilegt gildi félags- og tómstundastarfs felst í þátttöku 
í starfi af þessu tagi og kennir ungu fólki að vinna saman og taka ákvarðanir í samstarfi við 
aðra. Jafnframt fer fram þjálfun í framkomu á fjöldavettvangi og tjáningu skoðana sem er 
einstaklingum gott veganesti í lífi og starfi. Skipulagt tómstundastarf eykur mannauð ungs 
fólks og virðist einu gilda um hvað starfið snýst.  

           (Menntamálaráðuneytið, 2003: 5)  

 

Mikilvægi tómstundastarfs fyrir einstaklinga fer hér ekki á milli mála en það er ekki síður 

mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni. Illa nýttur frítími, hangs og iðjuleysi leiðir til þess 

að þjóðfélagið geti af sér óhæfa og/eða til lítils nýta þjóðfélagsþegna. Þess vegna er 
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afskaplega mikilvægt að veita ungu fólki aðstöðu þar sem það getur varið frítíma sínum á 

uppbyggilegan og jákvæðan hátt (Árni Guðmundsson, 2007).  
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5 Félagsmiðstöðvar – vettvangur unglinga til tómstundaeinkunnar  

Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, Samfés, setur fram skilgreiningu á hugtakinu 

félagsmiðstöð en inn á heimasíðu samtakanna segir:  

Félagsmiðstöð er afdrep þar sem unglingar á aldrinum 13-16 ára geta varið frítíma 

sínum án áfengis og vímuefna (...) Hlutverk félagsmiðstöðva er að stuðla að 

jákvæðum þroska unglinga og gera þau sjálfstæðari, bæði í verki og félagslegum 

samskiptum og gera þau hæfari til að takast á við lífið (Samfés, e.d.).  

 

Fyrsta félagsmiðstöð á Íslandi var stofnuð 1. apríl árið 1957 á Lindargötu 50 en 

síðan þá hafa áherslur, gildi og hlutverk félagsmiðstöðva haldið sér að mestu en 

það er að bjóða unglingum upp á að nýta frítíma sinn á jákvæðan hátt. Með 

samfélagslegum breytingum verða þarfir einstaklinga aðrar og þar með breytast 

félagsmiðstöðvarnar með. Í upphafi voru meginþættir starfseminnar þrír, 

afþreying og samkomuhald, klúbba- og hópastarf og opið starf (Árni 

Guðmundsson, 2007).  

5.1 Félagsmiðstöðvar sem vettvangur náms og færniþjálfunar  

Félagsmiðstöðvar geta verið þónokkuð fjölbreyttar, breytilegar að stærð og með 

ólíkar áherslur en þó eru nokkrir þættir sem eru sameiginlegir. Allar 

félagsmiðstöðvar halda úti viðurkenndu tómstundastarfi þar sem forvarnir og 

fræðsla eru í brennidepli ásamt því að efla félagsþroska og jákvæð samskipti 

unglinga (Samfés, e.d.). Í Starfsmannahandbók félagsmiðstöðva ÍTR (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.) segir að með starfsemi félagsmiðstöðva sé verið 

að mæta þörfum unglinga með fjölbreyttu frístundastarfi. Eins kemur fram að 

félagsmiðstöðvastarfið styðji við fjóra færniþætti sem starfinu sé ætlað að efla á 

meðal unglinga en þeir eru samskiptafærni, félagsfærni, sjálfsmynd og virkni og 

þátttaka. Markmið félagsmiðstöðva er því að efla þessa færniþætti hjá unglingum 

og veita þeim öruggan stað til þess að hittast og vera saman. 

 Meginmarkmið samskiptaþjálfunar í frístundastarfi eru þau að unglingar 

„öðlist færni í tjáskiptum og styrkist þannig í að tjá sig og fylgja eftir skoðunum 

sínum, tilfinningum og hugðarefnum“ (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d: 

3). Eins er markmiðið „að þroska næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og vera 

þannig meðvitaður um hvernig tilfinningar hafa áhrif á eigin hegðun, hugsun og 

samskipti“ (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d: 3).  

Í félagsmiðstöðvastarfi á sér stað óformlegt- og tilviljunarkennt nám en 

samkvæmt Jeffs og Smith (1997, 2005, 2011) er óformlegt nám (e. non-formal 
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education) allt það nám sem á sér stað fyrir utan menntastofnanir og leiðir ekki til 

einhverskonar vottunar eða einkunnar. Óformlegt nám getur engu að síður verið 

skipulagt með ákveðin námsmarkmið og námstíma í huga og eru nemendur 

meðvitaðir um námið sem á sér stað. Sem dæmi um óformlegt nám má nefna 

hópastarf en þar er hópstjóri sem er með ákveðin markmið í huga fyrir 

hópmeðlimi sem allir eru meðvitaðir um vinnuna sem á sér stað innan hópsins.  

Tilviljanakennt nám (e. in-formal education) á sér stað í hinu daglega lífi í 

gegnum þau viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni. Fjölskylda, vinna og 

frítími eru helstu viðfangsefni einstaklinga. Tilviljanakennt nám er ekki skipulagt og 

hefur því engin námsmarkmið né námstíma og því lýkur ekki með vottun. Í flestum 

tilfellum er námið ómeðvitað og því tilfallandi en engu að síður getur það einnig 

verið meðvitað (Colley, Hodkinson og Malcom, 2002). Í félagsmiðstöðvum væri 

tilviljanakennt nám sennilega allur sá lærdómur sem unglingar læra hvert af öðru 

og af starfsfólkinu þegar það les í samskipti annarra og hegðun. Leiðir 

félagsmiðstöðva til að nálgast og vinna með fyrrgreinda þætti er að bjóða upp á 

tvennskonar starfsemi, annarsvegar opið starf og hinsvegar hópastarf sem bæði 

getur verið almennt og sértækt (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.)  

 

5.2 Starfsþættir félagsmiðstöðva og möguleikar á samskiptafærniþjálfun  

Starfsþættir félagsmiðstöðva eru tvennskonar, annars vegar opið starf og hins 

vegar hópastarf. Í opnu starfi standa unglingum ýmsir kostir til boða. Þeir hafa kost 

á að koma og spila borðtennis, billiard, hlusta á tónlist og hitta starfsfólkið. 

Markmið opna starfsins er að skapa unglingum tækifæri og vettvang til að hittast á 

öruggum stað. Þeir hafa tækifæri til þess að koma á sínum eigin forsendum og 

mynda tengsl við jafningja og starfsfólkið (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 

e.d.). Félagsmiðstöðvar eru kjörinn vettvangur fyrir samskiptafærniþjálfun í 

gegnum hópastarf. Þar getur starfsfólk unnið að samskiptafærniþjálfun unglinga 

með óformlegum eða formlegum hætti.  

5.3 Hópastarf  

Hópastarf er starf þar sem einstaklingar hittast og vinna að ákveðnum verkefnum saman. 

Starfinu er stýrt af fagmanneskju sem hefur það hlutverk að aðstoða þátttakendur við að 

ná sameiginlegum markmiðum en markmiðin geta verið af einstaklings-, verkefna- og/eða 

samskiptatengdum toga (Gladding, 2008; Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.).   
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Tvær útfærslur eru á hópastarfi í félagsmiðstöðvum, en því er hægt að skipta upp í 

almennt hópastarf annars vegar og sértækt hópastarf hins vegar. Í hinu almenna 

hópastarfi er horft til áhugasviðs einstaklingsins og unnið með hópa sem deila svipuðum 

og/eða sömu áhugamálum. Einstaklingar skrá sig sjálfir í hópinn og er ekki lögð eins mikil 

vinna í að sameina hópinn og koma því einstaklingar á sínum eigin forsendum (Newman 

og Newman, 2001). Hópastarf af þessu tagi eru hinir ýmsu klúbbar í félagsmiðstöðvum en 

dæmi um slíka eru leiklistarklúbbur, íþróttaklúbbur og matreiðsluklúbbur svo fátt eitt sé 

nefnt. Ekki er einungis unnið með áhugamál einstaklinga hverju sinni því önnur markmið 

geta legið að baki hópastarfsins, eins og til dæmis fræðsla um kynlíf, fordóma, einelti eða 

að unnið sé með samskipti og sjálfsstyrkingu innan hópsins. Líftími hópastarfs af þessu 

tagi er ansi misjafn en það stýrist af áhuga einstaklinganna og þeim viðfangsefnum sem á 

dagskrá eru (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.). Hópastarf býður upp á 

fjölbreytta möguleika til þess að vinna með veikleika einstaklinga og aðstoða þá í að 

styrkja sig, bæta félagslega færni og þroskast. Einnig getur starfið skapað þeim vettvang til 

þess einfaldlega að æfa sig að vera partur af stærri hópi þar sem fagaðili er til staðar og 

getur gripið inn í umræður og stýrt því sem fram fer. Hópastarf er því kjörinn vettvangur 

fyrir óformlegt nám þar sem námsmarkmið og námstími eru sett og unnið út frá því 

(Farley, Smith og Boyle, 2006).   

Eins og áður hefur komið fram eyða unglingar miklum tíma í hópum enda tilheyra þau 

mörgum ólíkum hópum. Sem dæmi má nefna fjölskylduna, skólahópinn, íþróttahópinn og 

vinahópinn. Hjá unglingum eru jafningjar þeirra sérstaklega mikilvægir og geta þeir haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á þroska og mótun unglinga. Þeir samsama sig sterklega 

þeim gildum sem eru ríkjandi innan jafningjahópsins og þess vegna er gott að unglingar 

tilheyri hóp sem hefur uppbyggileg gildi og jákvætt viðhorf (Gladding, 2008). Hópar geta 

stuðlað að námi, hvort sem það er formlegt eða óformlegt, veitt félagslegan stuðning og 

stuðlað að þroska þátttakenda. Í góðu hópastarfi er boðið upp á opnar spurningar og 

fjölbreyttar umræður um gildi og viðhorf ásamt því að tækifæri skapast til að þjálfa 

samskiptahæfni á meðal jafningja og fullorðinna. Gott hópastarf veitir einnig 

þátttakendum hlutverk og viðráðanlega ábyrgð ásamt því að þátttakendur læra að sýna 

umburðarlyndi og taka tillit til annarra (Gladding, 2008).  

Í hópastarfi hafa unglingar tækifæri til að þroska með sér sjálfsvitund í öruggu 

umhverfi og prófa sig áfram í samskiptum. Með aukinni sjálfsvitund geta unglingar 

uppskorið nýja persónulega hæfni. Ef vel er haldið utan um hópastarfið geta unglingarnir 

verið þeir sjálfir og hlotið hvatningu frá bæði jafningjum og fullorðnum þar sem traust og 

virðing ríkir (Gladding, 2008). Í rannsókn Sigrúnar Sveinbjörnsdóttir og Svanbjargar H. 

Jónsdóttur sýna niðurstöður að samskiptahæfni hefur mikil áhrif á fullorðinsár 
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einstaklinga og hvernig þeim vegnar í lífinu (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, 2008). 

Þær niðurstöður styðja niðurstöður Parkers og Asher en þeir gerðu, eins og fram hefur 

komið, úttekt á rannsóknum sem kanna hvort erfiðleikar í félagstengslamyndun í bernsku 

hafi áhrif á líf einstaklinga seinna á lífsleiðinni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Á unglingsárunum er áhersla lögð á mikilvægi þess að þroska sjálfsvitund og virðist 

áhersla á hópvitund oft á tíðum gleymast. Að tengjast og tilheyra öðrum er jákvætt ferli 

sem leggja þarf áherslu á en unglingar leita eftir tengingu við aðra með samskiptum sem 

að lokum hjálpar þeim að öðlast mótaðri sjálfsvitund. Þegar kemur að því að standa á 

eigin fótum munu þroskaverkefni á unglingsárunum hjálpa þeim við að fóta sig í 

samfélaginu. Þeirra helsti hvati er að skilja hópinn og hvernig þeir eru hluti af hópnum auk 

þess sem unglingarnir finna að þeir eru metnir af verðleikum (Newman og Newman, 

2001).  

Skiptar skoðanir eru á því hvort hópastarf eigi að vera kynjaskipt. Sem dæmi má nefna 

að ef ætlunin er að vinna með árásagjarnar stúlkur er besta leiðin sú að hafa hópinn 

samsettan af stúlkum eingöngu og að hópstjórinn sé einnig kona. Ef ætlunin er að vinna 

með drengi sem glíma við tölvufíkn er vænlegasta leiðin sú að hópurinn sé samsettur af 

drengjum eingöngu og að sama skapi að hópstjórinn sé maður (Gladding, 2008). 

Í sértæku hópastarfi á sér stað óformlegt nám þar sem unnið er með fyrirfram 

ákveðna þætti og eru einstaklingar sem þurfa á sértækri vinnu að halda sérstaklega valdir 

í hópinn af fagaðilum. Markmiðin með slíku starfi geta verið allt frá því að vinna með 

sjálfsmynd þátttakenda, efla félags- og samskiptafærni og yfir í fyrirbyggjandi vinnu hjá 

þátttakendum sem sýna áhættuhegðun. Hópastarf af þessu tagi krefst mikils undirbúnings 

af þeim aðilum sem sjá um starfið, ólíkt hinu almenna hópastarfi þar sem þátttakendur 

hafa mikið um starfið að segja og það sem þar fer fram (Íþrótta- og tómstundasvið 

Reykjavíkur, 2008). Sértækt hópastarf er kjörinn vettvangur til að vinna með 

samskiptafærniþjálfun unglinga, þar sem hópar eru settir saman með skýr markmið í 

huga. 

5.3.1 Hlutverk hópstjórans – lykill að velheppnuðu hópastarfi  

Hlutverk hópstjóra er margþætt. Hópstjóri þarf að vera sérstaklega meðvitaður um sjálfan 

sig ásamt því að fylgjast með og stýra samskiptum innan hópsins og hópþróuninni sem á 

sér stað hverju sinni. Unglingar taka vel í þá hópstjóra sem eru opnir, áhugasamir og sýna 

umhyggju. Það eru þeir hópstjórar sem eru samkvæmir sjálfum sér og eru góðar 

fyrirmyndir fyrir þá þátttakendur sem þeir vinna með. Þeir ná til og tengjast hópnum, geta 

gert grín að sjálfum sér og öðrum á uppbyggilegan hátt (Gladding, 2008). Fyrir hópstjóra 

er mikilvægt að hefja og ljúka hverjum fundi á ákveðinn hátt en með því fæst ákveðin 
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festa. Það fellur í hlutverk hópstjórans að skynja hópinn og sjá til þess að öllum líði vel en 

með því næst mestur árangur þátttakanda. Einnig þarf að setja upp tímaramma fyrir það 

tímabil sem hópastarfið á að vera og hversu lengi fundir skulu standa. Kjörin lengd á 

fundum er að jafnaði um ein til ein og hálf klukkustund en það getur þó verið misjafnt 

eftir eðli hópastarfsins. Þátttakendur hafa mislangt úthald og því mikilvægt að hópstjóri 

meti aðstæður. Hópstjóri þarf að hafa skýr markmið, bæði fyrir sig og fyrir þátttakendur 

ásamt því að vera meðvitaður um þarfir þeirra og útdeila hlutverkum (Gladding, 2008). 

Það fer því ekki á milli mála að hópastarf krefst mikils undirbúnings þar sem huga ber 

að mörgum atriðum. Að mati höfundar eru margvísleg tækifæri fólgin í því að halda úti 

samskipafærniþjálfun fyrir unglingsstúlkur innan félagsmiðstöðva. Þar hefur starfsfólk 

greiðan aðgang að unglingsstúlkum og geta þar með boðið þeim sem á þurfa að halda að 

taka þátt í hópastarfi. Ef um er að ræða unglingstúlkur sem ekki sækja félagsmiðstöðina 

geta námsráðgjafar komið með ábendingu um stúlkur sem gætu þurft á aðstoð að halda 

og þá fer ákveðið ferli í gang. Samvinna skóla og félagsmiðstöðva er mikilvæg í 

tómstundastarfi því með góðu samstarfi næst ávallt betri árangur í starfi. Í 

samskiptafærniþjálfun innan félagsmiðstöðva væri einnig hægt að virkja þátttakendur 

hópastarfsins í hinum ýmsu viðburðum og þeim gefin viðráðanleg hlutverk sem gætu 

styrkt stúlkurnar. Möguleikarnir og útfærslurnar eru nánast ótæmandi. Það er gríðarlegur 

þroski sem á sér stað á þessum árum og unglingar móttækileg fyrir ýmsu, það er því 

mikilvægt að efla þá og styrkja á réttan hátt þar sem uppbyggjandi og jákvæð gildi eru 

höfð að leiðarljósi.  
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Lokaorð  

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um unglingsárin og þann þroska sem unglingar taka út 

á þessu tímabili. Unglingsárin er erfitt skeið þar sem mikil togstreita getur átt sér stað. 

Eins og fram hefur komið eiga töluverðar breytingar sér stað í lífi unglinga þar sem 

hugsun, gildi og viðhorf til ýmissa þátta taka á sig nýja mynd. Að sama skapi breytist 

samfélagið stöðugt með tilkomu nýrrar tækni og breyttra tíma (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Á unglingsárunum leggja unglingar kapp á að finna út úr því hver 

þau eru og móta sjálfsmynd sína út frá mörgum þáttum. Jafningjar og vinir verða 

mikilvægari en fjölskyldan í augum unglinga og getur því skipt sköpum hvernig hópa 

unglingar umgangast (Gladding, 2008). Samskipti skipa stóran sess í lífi unglinga á þessum 

árum.  

Í breskri könnun sem fjallar um skoðanir unglinga um mikilvægi samskiptafærni kom 

meðal annars í ljós að strákar eru talsvert sjálfsöruggari en stelpur þegar kemur að 

samskiptum (Clark, 2011). Strákar eru líklegri til að vera öryggir þegar kemur að því að tala 

fyrir framan bekkinn, segja skoðanir sínar og óska eftir útskýringum ef einhvað er óljóst 

fyrir þeim. Jafnt strákar og stelpur telja að virk hlustun sé mikilvægasta atriðið í 

samskiptafærni þegar kemur að því að ná árangri í skóla og í starfi. Strákar eru samkvæmt 

könnuninni ekki eins hræddir við að tjá sig við annað fólk og búa yfir meira sjálfsöryggi 

(Clark, 2011).  

Ef miðað er við að tómstundir séu athöfn sem á sér stað í frítíma fólks þar sem það 

velur sjálft að taka þátt og tómstundum fylgir ávallt ánægja og vellíðan. Mikilvægt er fyrir 

unglinga að stunda tómstundir á unglingsárunum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Rannsóknir sýna að tómstundastarf undir stjórn ábyrgra einstaklinga er líklegra til 

uppbyggilegra áhrifa á unglinga en starf sem ekki hefur slíka stjórn. Að sama skapi hafa 

rannsóknir sýnt að þátttaka unglinga í skipulögðu tómstundastarfi hefur áhrif á mótun 

sjálfsmyndar þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2012).  

Sem tómstundastarf koma félagsmiðstöðvar sterkar inn í líf unglinga þar sem þær eru 

öruggur staður til þess að verja frítíma sínum og stuðla um leið að jákvæðum þroska 

unglinga og efla sjálfstæði þeirra, bæði í félagslegum samskiptum og í verki (Samfés, e.d.). 

Í félagsmiðstöðvum er boðið upp á opið starf, hópastarf og sértækt hópastarf (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.) en áherslur geta verið ólíkar eftir félagsmiðstöðvum. 

Hópastarf er mikilvægt til þess að vinna með unglingum í hinum ýmsu þroskaverkefnum. 

Það er gríðarlega mikilvægt að skapa unglingum öruggt og notalegt umhverfi þar sem þau 

fá tækifæri til þess að þroskast og efla sig sem einstaklinga og eru félagsmiðstöðvar 

kjörnir staðir til þess.  
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Góð samskipti er undirstaðan að vellíðan einstaklinga og farsæld í lífinu. Í gegnum 

samskipti á sér stað gríðarlegt nám en öll lærum við í gegnum samskipti við annað fólk. 

Þroskaferlið í samskiptum er þrepaskipt þar sem fræðimaðurinn Robert Selman setur 

fram 5 þrep í samskiptaskilningi. Sú hæfni að læra að setja sig í spor annarra og sjá ólíkar 

aðstæður út frá nokkrum sjónarhornum þroskast með einstaklingum en það er mikilvæg 

hæfni þegar kemur að því að geta sýnt samkennd með öðrum (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Hópastarf innan félagsmiðstöðva er gríðarlega öflugt tól þegar kemur að því að vinna 

með unglinga við hin ýmsu mál. Sértækt hópastarf getur verið sérstaklega öflugt, en í slíku 

hópastarfi er hópurinn settur saman af fagfólki og unnið að fyrirfram ákveðnum 

markmiðum (Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.) Hópastarf er vænlegast til 

árangurs þegar hóparnir samanstanda af þremur til sjö einstaklingum en þá eru mestar 

líkur á að traust og trúnaður myndist innan hópa (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2012). Tækifærin sem leynast innan félagsmiðstöðva til samskiptafærniþjálfunar 

eru mörg og því kjörinn vettvangur til slíkrar þjálfunar.  
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