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Ágrip  

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði. Verkefnið er 

tvískipt, annarsvegar greinargerð og hins vegar afurð í formi handbókar, sem er unnin upp 

úr þeim fræðum sem farið er yfir í greinargerð þessari. Handbókin er ætluð starfsfólki og 

leiðbeinendum í tómstunda- og æskulýðsstarfi, skólastarfi og hjá frjálsum 

félagasamtökum sem hafa áhuga á að vinna í kynjaskiptri hópavinnu. 

Í Svíþjóð hefur verið unnið eftir hugmyndafræði stelpuhópa til fjölda ára og byggir 

handbókin á efni sem fengið er þaðan og út frá reynslu höfunda í starfi. 

Staðalímyndir og fordómar hafa áhrif á líf fólks, sérstaklega ungs fólks. Kynjafræði og 

jafnrétti er stór þáttur í þeirri vinnu sem getur haft mikil áhrif á einstaklinga hvort sem er 

kvenkyns eða karlkyns. Það að fræða ungmenni með markvissum hætti í kynjaskiptum 

hópum er góð leið til að útrýma fordómum, ójafnrétti og staðalímyndum. Í handbókinni 

verður athyglinni beint að aðferðinni stelpuhópar sem hefur þau markmiðið  að veita 

stelpum aukið sjálfstraust, aukna sjálfsvirðingu og vettvang til að fá að spyrja án þess að 

vera dæmdar. Í greinargerðinni verður farið dýpra ofan í þau fræði sem notuð eru í að 

þeirri vinnu sem sett er fram í handbókinni. Þar má nefna kynjafræði, hópavinnu, 

námskenningar og hverju leiðbeinandi þarf að huga að svo eitthvað sé nefnt. 
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Formáli 

Greinargerð þessi er lokaverkefni okkar til B.A.- gráðu úr tómstunda- og félagsmálafræði 

frá Háskóla Íslands.  

Hugmyndin af verkefninu kom þegar höfundar fóru að ræða saman um hvaða 

verkefni væri gaman að vinna í sem lokaverkefni. Annar höfundanna lærði í Svíþjóð og var 

mikið um efni um stelpuhópa til þar og hinn höfundurinn hafði unnið með kynjaskipt 

hópastarf, bæði hjá stúlkum og drengjum á leikskóla hjallastefnunnar. Þegar höfundar 

fóru að ræða saman kom það í ljós að báðar höfðum við brennandi áhuga á þessu efni og 

ákváðum að gera handbókina því okkur fannst báðum efni af þessum toga vera af 

skornum skammti hérlendis. 

Leiðbeinandi okkar var Árni Guðmundsson og viljum við þakka honum fyrir að hafa 

tröllatrú á okkur vera jákvæður og fyrir öll þau góðu ráð sem við fengum hjá honum.  

Við viljum þakka Þór Gíslasyni eiginmanni Hrafnhildar fyrir yfirlestur og dekur á 

meðan skrifum stóð og ekki má gleyma Auði frænku sem gaf okkur reglulega gott að 

borða. Við þökkum Auði Þorgeirsdóttir fyrir prófarkalestur og góð ráð. Einnig viljum við 

þakka Ásgeiri Breiðfjörð, Róberti Breiðfjörð og Hrafnhildi Stefánsdóttur fyrir góða hjálp. 

Nánasta fjölskylda og börnin okkar fá einnig hlýjar þakkir fyrir veittan stuðning og 

þolinmæði á meðan vinnu á þessu verkefni stóð  

En fyrst og fremst viljum við þakka hvor annarri fyrir að vera stuðningur við hvor aðra 

og frábæra samvinnu. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í Svíþjóð hefur verið unnið eftir hugmyndafræði stelpuhópa til fjölda ára og byggir þessi 

handbók á efni sem fengið er þaðan, út frá reynslu höfunda í starfi og miklum áhuga á 

þessum viðfangsefni. Í Svíþjóð hefur hugmyndafræðin verið nýtt á ólíkum stöðum í þeim 

tilgangi að vinna að jafnrétti.  

Flestir mundu segja að við lifðum í jafnréttis samfélagi þar sem konur og karlar búa 

við sömu kjör. Sumum finnst þetta ganga hægt á meðan öðrum finnst jafnrétti vera komið 

á. Í sögulegu samhengi fengu konur á Íslandi kosningarétt árið 1915 og auðvitað erum við 

komin langt í jafnréttisbaráttu hérlendis. En er það nóg? Enn eru konur lægra launaðar en 

karlar í sömu stöðu og enn eru ákveðnar aðstæður þar sem konur og menn eru ekki jöfn. 

Nú sem fyrr þarf að vinna markvisst gegn ójöfnuði kynjanna um allt samfélagið. Einn 

mikilvægur hlekkur er markvisst hópastarf í félagsmiðstöðvum, skólum og frjálsum 

félagasamtökum.  

Mikilvægt er að okkar mati að þeir sem sinna þeirri vinnu séu meðvitaðir um hvernig 

samfélagið okkar er og hvernig staðalímyndir og fordómar hafa áhrif á líf fólks, sérstaklega 

ungs fólks. Kynjafræði og jafnrétti er stór þáttur í þeirri vinnu sem getur haft mikil áhrif á 

einstaklinga hvort sem er kvenkyns eða karlkyns. Það að fræða ungmenni með 

markvissum hætti í kynjaskiptum hópum er góð leið til að útrýma fordómum, ójafnrétti og 

staðalímyndum. Þessir þættir verða í fyrirrúmi við gerð þessarar handbókar sem miðar að 

kynjaskiptu hópastarfi og þá sérstaklega vinnu með stelpuhópa. Verkefnið skiptist í tvo 

hluta, handbók sem er verkfæri fyrir þá sem vilja starfa með stelpuhópa og greinargerð 

þar sem farið verður í fræðilega samhengið.  

Í handbókinni verður athyglinni beint að aðferðinni stelpuhópar sem hefur það 

markmiðið  að veita stelpum aukið sjálfstraust og aukna sjálfsvirðingu meðal annars. 

Meginefni handbókarinnar er ítarleg útfærsla á átta skiptum með ólíkum þemum og 

viðeigandi leikjum og æfingum fyrir leiðbeinendur að notast við.  

Í greinagerðinni verður farið dýpra ofan í þau fræði sem standa að þeirri vinnu sem er 

sett fram í handbókinni. Þar má nefna kynjafræði, hópaþróun, námskenningar og hvað 

leiðbeinandi þarf að huga að svo eitthvað sé nefnt. 
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2 Ungmenni 

Að vera ungmenni á tuttugustu öldinni er mun flóknara en áður fyrr að því leitinu til að 

þetta tímabil ævinnar nær yfir mun fleiri ár en fyrr á öldum. Unglingurinn breytist á 

örfáum árum úr barni í fullvaxta einstakling. Ungmenni stunda nám lengur, tómstundir í 

meira mæli en áður og eru fjárhagslega háðari foreldrum sínum. Vaxandi kröfur eru 

gerðar sem leiða til þess að heimsmynd ungmennisins, samskiptakerfi og sjálfsmynd 

stokkast upp og einstaklingurinn stendur frammi fyrir því að verða fullorðinn og hegða sér 

og hugsa samkvæmt því. Ábyrgð og völd sem tilheyra fullorðnum eru þó takmörkuð fyrir 

ungmennið. (Heaven, 2001; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Hvert svið æviskeiðsins inniheldur þróun og þroska sem drifinn er áfram á líkamlegri, 

tilfinningalegri og félagslegri hegðun (Heaven, 2001). Kennismiðurinn Erik Erikson og 

kenningar hans  um hin átta skeið lífsins lýsir þessu vel en samkvæmt honum þá þykir 

krísa unglingsáranna ein sú flóknasta í þroskaferli einstaklinga. Á þessu skeiði er mótun 

sjálfsins í mikilvægri þróun og ungmenni fara að prófa sig áfram með mismunandi 

sjálfsmyndir. Einnig myndast hæfileikinn til að sjá sig í mismunandi aðstæðum og 

hlutverkum. Helstu vandkvæðin á þessu skeiði, samkvæmt Erikson, byggjast á því að 

hugsunum, viðhorfum, skoðunum, gerðum og ástæðum komist saman í eina heild. 

Vandamál unglingsáranna stjórnast meðal annars af því að viðkomandi unglingi takist ekki 

að koma viðunandi reiðu á þessa þætti (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Á meðan þetta tímabil stendur yfir getur oft reynt á þolinmæði foreldra, ættingja, 

kennara, leiðbeinanda og allra þeirra sem vinna í kringum unglinginn og þá er mikilvægt 

að átta sig á að þetta er eðlilegur gangur lífsins. 

Foreldrar, kennarar, vinir og þeir sem eru í nánasta umhverfi ungmennisins eru 

stærstu áhrifavaldar hvernig ungmennið metur sjálfan sig sem einstakling (Heaven, 2001).  

Því bera þeir fullorðnu mikla ábyrgð. Ungmennið þarf að hafa sterka tilfinningalega 

bakhjarla í þeim fullorðnu sem umgangast hann í gegnum þetta brothætta 

mótunartímabil (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Mikilvægt er að þeir fullorðnu séu góðar fyrirmyndir, bæði í verki og vitund. Það hefur 

áhrif á allt samfélagið í heild sinni. 
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2.1 Lagalegur réttur ungmenna til tómstunda 

Barnasáttmálinn og æskulýðslögin fjalla um rétt barna og ungmenna til tómstunda og 

athafna. Í fyrstu grein æskulýðslaga nr. 1/2007 segir eftirfarandi: 

Tilgangur laga þessara er að styðja börn og ungmenni til þátttöku í 

æskulýðsstarfi. Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og 

tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum 

sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að 

verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags- forvarna- 

uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og 

lýðræðisvitund þátttakenda. Í öllu starfi með börnum og ungmennum skal 

velferð þeirra höfð að leiðarljósi og þau hvött til frumkvæðis og virkrar 

þátttöku. 

Í Barnasáttmálanum kemur fram að virða eigi tjáningarfrelsi ungmenna, skoðanir, trú 

og samvisku ásamt því að gefa þeim tækifæri til að þroskast á eigin forsendum. Í 15. grein 

sáttmálans kemur fram að ungmenni eiga rétt á að stofna og vera með í félögum ásamt 

því að koma saman með friðsamlegum hætti (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Þennan hluta er sérstaklega hægt að tengja við félagsmiðstöðvar og æskulýðstarf fyrir 

ungmenni að okkar mati. Grein 31 í sáttmálanum, réttur til hvíldar og tómstunda gefur þó 

sterkasta tóninn fyrir tómstundastarf ungmenna.  

Þar segir að öll börn og ungmenni eiga rétt á frítíma til að stunda starf sem hæfa aldri 

þeirra. Þau eiga rétt á að taka óhindrað þátt í menningarlífi og listum og ríkið á að stuðla 

að því að allir fái jöfn tækifæri til að tómstundaiðju (Umboðsmaður barna, e.d.). 

2.2 Mikilvægi þátttöku ungmenna í tómstundum 

Ungmenni hafa mikinn frítíma fyrir utan skólaskyldu. Þessi frítími getur bæði leitt til 

neikvæðra tómstunda eða nýst sem tækifæri til að koma í veg fyrir neikvæða hegðun og 

lífstílsmunstur með skipulögðu og jákvæðu tómstundastarfi (Leitner og Leitner, 2012). 

Skipulagt tómstundastarf er þar af leiðandi sérstaklega mikilvægur þáttur í lífi 

ungmenna þar sem þau geta sinnt því sem þau hafa áhuga á jákvæðan og uppbyggilegan 

hátt. 

Ávinningur þátttöku ungmenna í tómstundastarfi er meðal annars betri sjálfsmynd, 

tilgangur, von einstaklingsins, aukinn félagsskapur, sterkari vináttutengsl og jákvæðni 

gagnvart framtíðinni. Tengsl eru á milli andlegrar líðan og tómstunda. Tómstundir geta á 
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jákvæðan hátt haft áhrif á geðheilsuna. Því skipta gæði frítímans miklu máli. (Leitner og 

Leitner, 2012; Heaven, 2001). 
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3 Kynjamunur 

Kynjamunur verður til snemma á unglingsárunum. Ástæður þess eru ekki ljósar en innan 

kynjafræða er talað meðal annars um það að sýnt hefur verið fram á að stelpur hlutgeri 

sig í ríkari mæli en strákar, sérstaklega líkamlega. Þær skammast sín frekar fyrir líkama 

sinn og eru oftar þunglyndari. Þetta hefur allt neikvæð áhrif á þær, líkama þeirra og þeirra 

eigin lífsýn (Grabe, Hyde og Lindberg, 2007). 

Félagsráðgjafinn og rannsakandinn Anita Dahlgren vill meina að áhugi stúlkna fyrir 

samtali og tengslum er að þær taka það gjarnan fram yfir virkni. Þær vilja frekar taka þátt í 

frístundum þar sem þær fá tækifæri til að vera og umgangast. Ekki það að stelpur hafi ekki 

áhuga á að vera virkari en það virðist vera mikilvægt fyrir þær að hafa rými fyrir félagslega 

þáttinn. Dahlgren segir einnig að strákar séu meira fyrri tómstundir tengdar virkni og taka 

það fram yfir samtalið. Dahlgren tekur þetta skemmtilega saman með því að segja að: 

„stelpur einkennast af því að vilja „vera” en strákar að „gera“. Virkni er litin jákvæðum 

augum í tómstundum. Það getur verið þess vegna sem stelpur eru álitnar óvirkar og ekki 

þátttakendur í félagsmiðstöðvum og setningar eins og „þær sitja bara þarna og þær vilja 

ekki gera neitt” eru ekki óalgengar í félagsmiðstöðvum. En það getur verið að það sem er í 

boði í félagsmiðstöðvum sé mjög líklega skipulagt út frá þörfum stráka en ekki stelpna 

(Börjesson o.fl., 1993). 

Samkvæmt Gladding (1999) er bæði munur á því hvernig kynin leika sér og munur á 

því hvernig vinahópar byggjast upp. Hjá stelpum virðast vinahópar oft vera stöðugri og 

einangraðri og erfiðara fyrir aðra að fá þar inngöngu. Hjá strákum eru vinahóparnir oft 

fjölmennari og mun auðveldara að komast inn hjá þeim heldur en stelpunum.  

Strákar og stelpur hafa ólík samskiptamynstur í hópum. Strákar eru meira í stigveldis 

formi á meðan stelpur eru í hjarðhegðun. Stigveldisformið þekkist í pólitíkinni, 

viðskiptalífinu og kirkjunni. Í því samskiptaformi er augljóst hver ræður og tekur 

ákvarðanir, leiðtoginn sem er á toppnum. Stigveldið er samskiptaform þar sem keppt er 

að því að komast sífellt hærra. Stelpur eru aftur á móti meira í hjarðhegðun, með leiðtoga 

sem stýrir í gegnum sambönd. Í þessu samskiptaformi skiptir meira máli að öðrum líki vel 

við þig og að þú sért númer eitt en ekki út í horni eða á kantinum. Þessi aðferð passar vel í 

þróunarvinnu og þar sem ákvarðanir eiga að vera samþykktar af öllum. Bæði þessi form 

eru góð og  nothæf við ólík tilefni en hafa einnig sína galla. Bæði formin geta verið notuð 

til að kúga, skilja útundan og stýra, auk þess að vera notuð til að taka lýðræðislega 

ákvörðun innan hóps (Hanström, 2003). 
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3.1 Kynjafræði 

Til að geta áttað sig á því, af hverju mikilvægt sé að vera með kynjabundið hópastarf, þarf 

maður að vita um hvað kynjafræði snýst og átta sig á að það er munur á kynjunum. 

Kynjafræði (e. gender studies) er þverfagleg fræðigrein sem greinir og skoðar stöðu 

kynjanna í ólíkum aðstæðum og samfélögum í þeim tilgangi að jafna stöðu þeirra 

(Andersen, 1997). 

Kynjafræðin er sprottin úr kvennafræðum og er frekar ný fræðigrein sem þróaðist í 

jafnréttis- og mannréttindabaráttu kvenna á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Áherslan 

var í fyrstu lögð á hugtakið kyngervi (e. gender) en nú er einnig lögð áhersla á að útskýra 

valdatengsl kynjanna. Viðfangsefni kynjafræðinnar eru fjölbreytt og tengjast meðal annars 

karlmennsku, kvenleika, kyngervi, og jaðarhópum (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Hugtakið kyngervi gæti hljómað fjarlægt og því mikilvægt að útskýra það nánar. 

Hugtakið kyngervi er notað til að lýsa félagslegum eiginleikum, hegðun og væntingum, 

tengdar við líffræðilegt kyn. Talað er um að félagslegt kyn sé áunnið og líffræðilegt kyn sé 

áskapað. Samfélagslega samþykktir eiginleikar, karlmannlegir og kvenlegir, segja til um 

kyngervi (Andersen, 1997; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Hafa verður í huga að þegar talað eru um kyngervi er verið að ræða hugtak sem 

mótast af menningu hverju sinni, me bæði félagslegum og sögulegum forsendum. Það er 

bæði háð einstaklingum og tengt félagslegum athöfnum, lærist í gegnum samskipti 

einstaklinga og tengist gildum, siðvenjum, þjóðfélagsgerðri formgerð og valdatengslum í 

samfélaginu (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Kyngervi snýst alltaf um stimpla og flokkun sem hefst jafnvel áður en barn fæðist 

(Fischman, 2000). 

3.2 Kynjaskipt hópastarf 

Hópastarf er starf þar sem unnið er faglega að ákveðnum verkefnum. Ferlinu er stýrt af 

fagmanneskju sem aðstoðar einstaklinga í hópi við að ná sameiginlegu markmiði. Þessi 

markmið geta svo verið af einstaklings- samskipta- eða verkefnatengdum toga. Stelpur 

eru frekar líklegri til að taka virkan þátt í hópastarfi þar sem lögð er áhersla á að mynda 

náin tengsl og tjá tilfinningar heldur en strákar. Þær hafa oft meiri áhuga á að tjá 

tilfinningar sínar og deila þeim með öðrum. Strákar eru síður líklegir til að líða vel í þannig 

aðstöðu. Þegar unnið er með kynin í kynjaskiptum hópum eru kynin mun líklegri til að 

geta talað opinskátt um hluti eins og samskipti kynjanna, vinasambönd, tilfinningar og 

kynlíf meðal annars. Stelpur eru oft mun ófeimnari í hópi með öðrum stelpum á sama 
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aldri en geta svo orðið mjög lokaðar og feimnar ef strákar eru í hópnum. Strákar eiga það 

hinsvegar til að vera háværir og með sýndarmennsku í kringum stelpur (Gladding, 1999). 

„Markmiðið með kynjaskiptu starfi er jákvæð kynjablöndun þar sem báðum kynjum er 

gert kleift að mætast á jafningjagrundvelli og þar sem hvorugt kyn þarf að gjalda fyrir kyn 

sitt“ (Margrét Pála Ólafsdóttir, e.d.). 

Þegar unnið er með kynjaskipta hópa er hægt að mæta ólíkum þörfum beggja kynja 

og þannig hægt að leyfa stelpna- og strákamenningu að njóta sína. Samhliða því er hægt 

að vinna gegn afleiðingum hefðbundinna staðalímynda og kynhlutverka með því að hvetja 

bæði kynin til að takast á við verkefni sem teljast óhefðbundin (Barnaskóli 

Hjallastefnunnar, e.d.). 

Samkvæmt Margréti Pálu Ólafsdóttir höfundi Hjallastefnunnar hafa ólíkindi stelpna og 

stráka neikvæðar og alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir viðkomandi kyn og fyrir hitt kynið í 

leik og starfi. Veikleikar stelpna birtast meðal annars í óöryggi, feimni og viðkvæmni sem 

skapar neikvæðni og þær eru niðurlægðar fyrir að sýna einkenni „veikara“ kynsins. Á 

meðan veikleikar drengja birtast í hávaða, broti á reglum, ofbeldi og einbeitingarleysi sem 

veldur mikilli neikvæðni og pirringi í garð drengjanna, sem skynja sig ómögulega (Margrét 

Pála Ólafsdóttir, e.d.)  

3.3 Stelpuhópar 

Að stelpur hittast í hóp er samkvæmt Maud Eduards (2002) pólitískur gjörningur. Hún vill 

meina að þegar konur hittast í hóp, þá koma karlar í ljós sem hópur. Að byrja með 

stelpuhóp þýðir að gefa stelpunum hluta af auðlindum samfélagsins í formi peninga, tíma 

og rýmis sem þær fá annars minna af. Stundum er starfsemi fyrir stelpur kallað 

stelpuklúbbur þegar það er í raun eitthvað annað. 

Í þessari handbók verður athyglinni beint að hugmyndafræði um stelpuhópa. 

Hugmyndafræðin byggist á leiðbeinanda sem vinnur með litlum stelpuhóp eftir ákveðnum 

markmiðum þar sem samtalið er í fyrirrúmi. Hópurinn hittist reglulega yfir ákveðið tímabil 

og vinnur saman að markmiðum sem hópurinn velur sér. Markmiðin eru oftast að veita 

stelpunum aukið sjálfstraust, aukna sjálfsvirðingu og vettvang til að fá að spyrja og vera án 

þess að vera dæmdar. Í þessari vinnu er leiðbeinandinn mikilvægur til þess að halda utan 

um hópinn. Stelpuhópa má finna, í skólum, félagsmiðstöðvum, frístundarheimilum, hjá 

frjálsum félagasamtökum og í einkageiranum (Eduards, 2002). 

Við leit að efni og aðferðum um kynjaskipt hópastarf þar sem unnið er eftir ákveðnum 

markmiðum og hugmyndafræði kom í ljós að lítið er til af efni hérlendis. Var því leitað í 

hugmyndafræði sem höfundar höfðu reynslu af í starfi með stelpuhópum í Svíþjóð. 
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Það eru til margar ólíkar leiðir til að vinna með stelpum og mikill munur er á því að 

hafa starfsemi fyrir stelpur eða stelpuhóp. Með starfsemi fyrir stelpur er átt við starfsemi 

þar sem stelpur hittast og gera eitthvað saman. Stelpuhópur er hinsvegar lokaður hópur 

með leiðbeinendur og skír markmið með þeirri vinnu sem fram fer (Eduards, 2002).  

Mikilvægt er að vinna eftir ákveðnum markmiðum þegar að við vinnum með 

stelpuklúbbum. Dæmi um góð markmið eru til dæmis: 

 Auka jafnrétti á milli stelpna og stráka með það sem er í boði í félagsmiðstöðinni 

 Að gera stelpurnar sýnilegar bæði fyrir þær sjálfar og umhverfið 

 Styrkja þær í því hverjar þær eru, sjálfsmynd, fá þær til að vera meðvitaðar um sig 

á jákvæðan hátt 

 Koma saman,  tala og deila með hvor annarri tilfinningum og hugmyndum um lífið 

og hafa fullorðinn einstakling með sem er meðvitaður um stöðu kynjanna í 

samfélaginu út frá jafnréttissjónarmiði.  

 Að þær skilji mikilvægi þess að standa við hugmyndir sínar og gildi, jafnframt því 

að það sé þeirra réttur (Eduards, 2002).  
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4 Fræðileg umfjöllun 

4.1 Rannsóknir 

Rannsóknir hafa sýnt að tómstunda og frístundastarf sem ungmenni velja að stunda 

skiptir miklu máli í velferð þeirra. Tómstundastarf sem er skipulagt og í umsjá ábyrgra og 

reyndra aðila hefur jákvæð áhrif á lífi ungmenna. Til dæmis dregur slíkt starf úr 

neikvæðum þáttum eins og áhættuhegðun ásamt því að tengjast margskonar öðrum 

jákvæðum þáttum í lífi unglinga, svo sem bættri líðan og betri hegðun (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014a). 

Ekki er úr miklu að moða þegar kemur að því að skoða rannsóknir um líðan og hegðun 

ungmenna út frá kynjunum sjálfum. Hérlendis er hinsvegar rannsóknarmiðstöð sem 

sérhæfir sig í rannsóknum á ungu fólki á Íslandi og erlendis sem ber nafnið rannsóknir og 

greining. Þar er að finna upplýsingar um líðan og hagi ungs fólks (Rannsóknir og greining, 

e.d.).  

Einnig gerði Sigrún Sveinbjörnsdóttir, prófessor við félagsvísindadeild hjá Háskólanum 

á Akureyri rannsókn um spjörun unglinga sem birtist í Þjóðarspeglinum 2010. 

Þátttakendur þeirrar rannsóknar voru bæði ungmenni á Íslandi og í Ástralíu. 

Með hugtakinu spjörun er verið að vísa til hugsana og/eða hegðunar sem fólk 

grípur úr fórum sínum sér til stuðnings við strembnar aðstæður í daglegu lífi. 

Spjörun segir til um lífsleikni hvers og eins og er samofin líðan og heilbrigði til 

sálar og líkama. (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010) 

Niðurstöður þeirra rannsóknar voru meðal annars að stelpur velta sér í ríkara mæli og 

á annan hátt upp úr vanda heldur en strákar. Þær gráta meira, hafa neikvæðar hugsanir 

um sig og eru oftar sjálfum sér reiðar. Þær týnast einnig oftar í hugsuninni um vandann 

heldur en strákar gera (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2010). 

Þessar niðurstöður má tengja við niðurstöður um líðan í rannsókninni Ungt fólk 2014. 

Þar kemur fram að stelpur í 9. og 10. bekk telja andlega heilsu sína lakari nú en árið 2012. 

Hlutfall stelpna í 9. og 10. bekk sem hafa upplifað einmanaleika, verið niðurdregnar eða 

daprar, og/eða fundist að framtíðin sé vonlaus síðastliðna sjö daga fer úr tæpum 8% árið 

2009 yfir í 14% árið 2014 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014a).  

Í rannsókn Ungt fólk – framhaldskólar 2013 kemur fram að stelpur finna mun meira 

fyrir vanlíðan eins og leiða, einmannaleika og depurð heldur en strákar á sama aldri, 



20 

ásamt því að eiga erfiðara með svefn, finnast framtíðin vonlaus og gráta meira eða hafa 

löngun til þess (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014b). 

Þessi aukning er áhyggjuefni og ástæður þessarar aukningar ekki nógu skýrar. Út frá 

þessari rannsókn má leiða að stelpur eiga meira á brattan að sækja þegar kemur að líðan 

og að okkar mati þess virði að reyna að vinna með. Ekki það að það þurfi ekki einnig að 

vinna með strákahópa markvisst, en það væri efni í annað BA verkefni sem einhver hefur 

vonandi áhuga á að skoða sem er í þessum hugleiðingum. 

4.2 Lýðræði 

„Lýðræði byggist á kerfisbundinni reglusmíð fyrir hóp manna. Lýðræði eða „demókratí“ á 

rætur sínar að rekja til gríska orðsins demos sem þýðir fólk, lýður  og kratos sem þýðir 

vald“. (Brander, P. o.fl., (2002). 

Samkvæmt Dewey er lýðræði samveruháttur sem tekur til allra sviða lífsins og 

lífsmáta fólks. Lýðræði verður að birtast í ómeðvituðum viðhorfum og viðbrögðum ekki 

síður en í viðbrögðum sem eru meðvituð. Hið lýðræðislega samfélag verður ekki að 

veruleika nema einstaklingarnir sem byggja það hafi ræktað með sér lýðræðislegt 

einstaklingseðli (Dewey, 2000). 

Að vinna að lýðræði með ungmennum er mikilvægt verkfæri til að auðvelda þeim að 

hafa áhrif á líf sitt og starf. Ýmsar leiðir er hægt að fara til að vinna með ungmennum í 

lýðræðisanda, t.d. með fundum, vali á viðfangsefnum og samvinnu (Árni Guðmundsson, 

2007). 

Unglingalýðræði er meðal annars sú hugmyndafræði sem starf í félagsmiðstöðum 

byggir á og er notuð til að tryggja áhrif unglingana á starfið. (Adda Rún Valdimarsdóttir og 

Hulda Valdís Valdimarsdóttir, e.d). 

Mikilvægt er að mati höfunda að vinna skipulega með lýðræði í allri vinnu með 

ungmennum. Sama hvort það er í formlegu starfi eða óformlegu, kynjaskiptu klúbbastarfi 

eða kynjablönduðu og svo framvegis. 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (e.d.) er einnig að finna eftirfarandi greinar, 

sem gott er að hafa í huga þegar unnið er með ungmenni og lýðræði. 

12. grein: Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar og eiga kröfu á að 

sjónarmið þeirra séu virt í samræmið við aldur þeirra og þroska. 

13. grein: Börn eiga rétt á að tjá tilfinningar sínar og sjónarmið svo fremi þau 

gangi ekki í berhögg við réttindi annarra eða almennar siðvenjur. Börn eiga 

rétt á að leita sér upplýsinga, taka við upplýsingum og koma þeim á framfæri. 
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29. grein: Það er skylda samfélagsins að tryggja að menntun barna búi þau 

undir lífið, efli virðingu þeirra fyrir mannréttindum og ali þau upp í anda 

skilnings friðar og umburðalyndis. (Barnasáttmálinn, e.d.) 

4.3 Hópaþróun og kenningar 

Hópar hafa sín séreinkenni, sína sérstöðu og eru fjölbreyttir í eðli sínu (Prouty, Panicucci 

og Collinson, 2007). 

Hópaþróun er hugtak sem er ekki nýtt af nálinni en hefur þó ekki verið það mikið í 

umræðunni þannig að fólk geri sér grein fyrir merkingu þess. Mikilvægt er að öðlast 

skilning á hugtakinu og þeim úrræðum sem hafa verið þróuð út frá því. Þeir sem öðlast 

þennan skilning eru betur í stakk búnir til þess að leysa flókin samskiptavandamál í vinnu 

með allskyns hópum og í raun alls staðar þar sem fólk kemur saman (Þórhallur 

Guðmundsson, 2007). 

Þegar vinna á með hópa er mikilvægt að vita helstu kenningar og þróun þeirra, til að 

geta unnið faglegt og markvisst starf sem skilur eftir sig það sem maður lagði upp með. 

Hér á eftir munum við fjalla um nokkrar helstu hópakenningar sem höfundum finnst eiga 

vel við. 

4.3.1 Bruce Tuckman 

Hópaþróunarkenningin er kennd við Bruce Tuckman og gengur undir nafninu 

Tuckmankenningin um þróun hópa. Kenningin byggir á fimm þróunarstigum sem hópur 

þarf að fara í gegnum til að þróast og þroskast (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007).  

Þróunarstigin eru: mótunarstig (e. forming), ágreiningsstig (e. storming), umræðustig 

(e. norming), framkvæmdastig (e. performing) og frágangur (e. adjourning).  

 Á mótunarstiginu er hópurinn að kynnast og læra á hvort annað. Hópurinn er 

óöruggur og einstaklingar innan hans eru mjög uppteknir af því að meta stöðu 

sína innan hópsins. Á þessu stigi nær hópurinn litlum árangri í verkefnum enda á 

hann eftir að byggja upp allt traust. 

 Á ágreiningsstiginu hafa meðlimir hópsins vanist hvor öðrum og fara að takast á 

innbyrðis og  berjast um stöðu sína innan hópsins. Ef þróunin er farsælleg skapast 

traust innan hópsins og meðlimir hans fara að tjá tilfinningar sínar, hugsanir og 

hugmyndir. 

 Á umræðustiginu mótast samstaða hópsins enn betur um hverskonar samskipti 

gagnast eða gagnast ekki í þeim viðfangsefnum sem tekin eru fyrir hendur, á 
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uppbyggilegan hátt. Hópahlutverk eru viðurkennd, skoðanaskipti verða virkari og  

meðlimir hópsins verða ákafari og veita hvort öðru stuðning og aðstoð. 

 Á árangursstiginu eru samskipti og vinnulag hjá hópnum komin í góðan farveg. 

Vandamál, breytingar, deilur og ágreiningsmál eru leyst á uppbyggilegan hátt. 

Meðlimir þekkja hlutverk sín í hópnum og þekkja veikleika og styrkleika hvers 

annars. Metnaður, frumkvæði og drifkraftur einkenna hópinn og hópurinn er 

stoltur af vinnu sinni og verkefnum. Ekki ná allir hópar þessu stigi. 

 Að lokum er það frágangur eða lúkning. Á þessu stigi lýkur líftíma hópsins og hann 

er formlega leystur upp. Þessu geta fylgt sterkar tilfinningar, kvíði og söknuður í 

garð meðlima hópsins og leiðtogans. Mikil þörf er að vinna vel með þetta stig til 

að geta skapað góða lúkningu fyrir hópinn (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011).  

4.3.2 Arne Sjölund 

Arne Sjölund er félagssálfræðingur og  er þekktastur fyrir bók sína Gruppepsykologi sem 

kom út 1965 og hefur verið grunnrit í hópastarfi um langt skeið. Viðfangsefni Sjölunds eru 

fræðin um manneskjuna innan um aðrar manneskjur.  Hann  fjallar um hópa í víðu 

samhengi. Þar má nefna hvernig hópar myndast, ferli hópa, staða einstaklinga innan hóps, 

formgerð hópa, samspil, hópþrýsting, lykilpersónur og leiðtogahlutverk svo eitthvað sé 

nefnt. Einnig fer hann inn á  hvernig hópar fæðast, dafna og deyja þegar þeim er lokið. 

Velgengni einstaklingsins grundvallast á því hvernig félagsleg staða hans er innan hópsins. 

Hjá börnum eru þættir sem koma þar við sögu eins og  t.d. foringjahæfileikar, greind, 

líkamlegur styrkleiki sem geta stuðlað að betri stöðu barnsins innan hópsins. Aðferðin 

tengslanet (e. sociometri) er greiningaraðferð sem Sjölund er þekktur fyrir sem er til þess 

fallin að greina stöðu einstaklinga innan hópsins. Með þessu móti er hægt að skoða 

félagstengsl innan hópsins, gefa upplýsingar um hverjir eru foringjar, stöðu einstakra 

hópmeðlima, hverjum gengur illa og hverjum vel. Einnig er hægt að breyta normum 

hópsins í jákvæðan farveg og einstaklingar sem hafa ekki átt að sterka stöðu innan 

hópsins haldast inn í honum heldur en að yfirgefa hópinn sem yrði líklegast hlutskipti 

þeirra ef ekki væri unnið með það. Kenningar Sjölunds eru mjög raunsæjar og nýtast vel, 

bæði í skóla- og tómstundastarfi (Árni Guðmundsson, 2007). 

4.3.3 Mia Hanström 

Mia Hanström (2001) er sænskur ráðgjafi í jafnréttisvinnu. Hún vinnur að gæðavinnu í 

unglinga og frítíma vinnu, er einnig með leiðbeinandaþróun, handleiðslu fyrir 

leiðbeinendur stráka og stelpuhópa. Hún talar um mikilvægi þess að þekkja  þróun hópa 
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til að geta gert vinnu með þeim léttari. Hún útskýrir þróunina auðveldlega í nokkrum 

punktum: 

 Í byrjun eru flestir hópar frekar óöruggir að skoða í kringum sig og átta sig á 

aðstæðum. Flestir eru hræddir við að vera öðruvísi og passa ekki inn. Ef 

þátttakendur þekkjast fyrir þá sést það greinilega þar sem þeir sækjast í stuðning 

frá hver öðrum. 

 Þátttakendur reyna að nálgast hvorn annan. Sumir taka mikið pláss, aðrir eru 

ennþá til baka fólk er að reyna finn sér hlutverk innan hópsins. 

 Hópurinn verður að hóp og þeir sem hafa tekið meira pláss gefa pláss eftir til 

þeirra sem hafa haldið sig til baka. 

4.3.4 Hópastarf 

Með hópastarfi er veitt tækifæri til að þjálfa samskiptahæfni með því að bjóða uppá 

opnar spurningar ásamt umræðum um gildi og viðhorf. Þetta á við jafnt um börn sem 

fullorðna. Hópastarf er ferli þar sem faglegu starfi er stýrt af fagmanneskju sem veitir 

aðstoð þar sem unnið er að ákveðnum verkefnum. Aðaláherslan hjá fagmanneskju sem 

stýrir hópastarfi er að ná sameiginlegu markmiði sem geta verið af samskipta- verkefna- 

eða einstaklingstengdum toga. Með hópastarfi er stuðlað að námi og þroska einstaklinga 

ásamt því að minnka innri og ytri þrýsting og veita stuðning (Árni Jónsson o.fl., 2008). 

4.3.5 Hópefli 

Hugtakið hópefli er notað um þau öfl sem verða í hópum og skilgreina meðal annars 

hvernig hópar verða til. Það sem einkennir aðallega þátttöku einstaklinga í hópum er 

samsömun. Einstaklingurinn finnur sig sem hluta af hópnum (Gylfi Ásmundsson, e.d.). 

Hópefli getur staðið í mislangan tíma. Aðaláherslan er þó alltaf sú að hrista hópinn 

saman og virkja meðal annars hópandann. Það er gert með því að glíma við áhugaverðar 

æfingar og óvenjuleg viðfangsefni sem efla samskiptin og virkja fólk í athöfnum. Einnig er 

lögð áhersla á að þátttakendur ígrundi, dragi ályktanir og lærdóm af reynslu sinni sem 

gæti nýst þeim í námi, starfi eða við aðrar aðstæður í lífinu (Björn Vilhjálmsson, e.d.). 

 

  



24 

 



25 

5 Námskenningar 

5.1 Óformlegt nám 

Með óformlegu námi er átt við nám sem ekki á sér stað á vegum skilgreindra 

menntastofnana og endar með prófi. Í óformlegu námi er unnið að fyrirfram settum 

markmiðum og leiðbeinandi veitir þann stuðning sem þarf til að þau náist innan ákveðins 

tímaramma (Colley, Hodkinson og Malcolm,2003). 

Ítarlega er fjallað um óformlegt nám í bókinni Leisure education. Þar kemur fram að 

nám á sér stað í daglegu lífi fólks. Við lendum í  ýmsum aðstæðum í lífinu sem kalla á 

viðbrögð okkar. Við lærum af því að ræða um þessar aðstæður við aðra, fáum viðbrögð 

annarra og ólík sjónarhorn sem gefur okkur tækifæri til að ígrunda og sjá hlutina frá ólíku 

sjónarhorni. Með öðrum orðum, óformlegt nám fer fram í samskiptum við aðra (Jeffs og 

Smith, 2005). 

5.2 Reynslunám 

Reynslumiðað nám er í raun heildræn aðferð sem sameinar reynslu, skynjun, hugarstarf 

og hegðun og miðar að því að ná yfir tilfinningar, ímyndunarafl, líkamlega velferð sem og 

greind. Þátttaka einstaklingsins (líkamlega, vitsmunalega og tilfinningalega), fyrri reynsla 

og ígrundun einkennir og er heimfæranlegt á allt reynslumiðað nám. Uppbygging reynslu 

og mat á niðurstöðum eru lykilatriði í reynslunámi. Það að fá reynsluna eina og sér þýðir 

ekki endilega að lærdómur hafi átt sér stað. Það er ígrundunin sem færir reynsluna yfir í 

nám, reynslumiðað nám. Þátttakendur geta ígrundað og skoðað reynslu sýna frá mörgum 

sjónarhornum (Frank D., Martin A., Zounková D., 2004). 

Luckner og Nadler (1997) útskýra þetta á ítarlegri hátt með þessum orðum: 

Reynslunám er það að læra af athöfnum. Um er að ræða ferli þar sem 

einstaklingurinn byggir upp þekkingu, öðlast færni og breytir gildismati sínu 

vegna beinnar reynslu. Reynslumiðað nám á sér stað þegar einstaklingurinn 

tekur þátt í einhverju verkefni, íhugar það og metur á gagnrýninn hátt, afleiðir 

mikilvæga námsþætti með greiningunni og samþættir niðurstöðuna með 

breytingu á skilningi og/eða hegðun. 

Námshringur David A. Kolbs útskýrir vel hvernig einstaklingur heldur stöðugt áfram að 

bæta við sig reynslu. Líkanið skiptist í fjögur stig. Fyrst hefst ákveðin upplifun, sem er svo 

ígrunduð og skoðuð markvisst. Næst á sér stað ákveðin alhæfing út frá ígrundun 
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einstaklingsins og að hann, í kjölfarið komist að einhverri niðurstöðu um upplifunina. Þessi 

niðurstaða er kölluð alhæfing. Í kjölfarið á þessari niðurstöðu getur svo átt sér stað 

flutningur sem yfirfærist á önnur sambærileg atriði í lífi einstaklingsins eins og daglegt líf. 

Næsta skrefið í ferlinu er að prófa alhæfinguna, ef hún heldur velli verður hún að reynslu 

(Prouty, Panicucci og Collinson, 2007).  

 

Mynd 1. Námshringur Kolb´s (Jakob Frímann Þorsteinsson). 

5.3 Breytingasvæðin 

Módelið um breytingasvæðin er skýring á innri átökum okkar sem byggja á náttúrulegum 

vilja okkar til að bregðast við og skilja aðstæður (Luckner og Nadler, 1997).  

“Markmiðið er að stuðla að námi í einum aðstæðum sem nýta má í öðrum”. (Jakob 

Frímann Þorsteinsson, 2011)  

Áskoranir gegna mikilvægu hlutverki í þessari vinnu. Fyrir þá sem eru að vinna með 

þetta er það mjög gefandi upplifun og reynsla að sjá þátttakendur takast á við og sigrast á 

áskorunum og áhættu, og öðlast með því nýja persónubundna þekkingu. 

Jakob Frímann Þorsteinsson (2011) útskýrir þetta vel í bók sinni Að leika, læra og 

þroskast úti. Þar kemur fram að svæðin sem um ræðir eru fjögur, þægindasvæði, 

andvörpunarsvæði, þroskasvæði og örvæntingarsvæði. 

 Þægindasvæðið: Þar er einstaklingurinn í hámarks öryggi, hér er allt sem hann 

hefur lært og hérna á ekkert nám sér stað. Með beinni þátttöku í reynslu eða 

upplifun, sem er fyrir utan þægindasvæðið verður einstaklingurinn að færa sig á 

svæði sem honum finnst óþægilegt að vera.  Ef við viljum læra eitthvað þá verðum 

við að teygja okkur, stíga út og taka áhættu og því fylgir oft óþægileg tilfinning. Í 

kringum þægindasvæðið er svo andvörpunarsvæðið. 
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 Andvörpunarsvæðið: Það er staðurinn sem einstaklingurinn finnur fyrst fyrir 

óöryggi og ójafnvægi. Með því að yfirstíga þessar hugsanir og tilfinningar sem 

fylgja þessu svæði, stígur einstaklingurinn inná svæði mögulegs náms. Vinnan á 

þessu svæði er oft kölluð vinnan á brúninni. Þar á eftir kemur aðal námssvæðið 

sem er þroskasvæðið eða teygjusvæðið.  

 Þroskasvæðið: Þar eru allir möguleikar nýs náms staðsettir. Í upphafi  fylgir oft þó 

ákveðið óöryggi og ójafnvægi veru á þroskasvæðinu en smám saman eignast 

einstaklingurinn þekkingu og hún verður hluti af stækkuðu þægindasvæði hans. 

Að lokum er það örvæntingarsvæðið. 

 Örvæntingarsvæðið: Þar er svo mikil ógn, raunveruleg eða ímynduð, að nám getur 

ekki farið fram hjá einstaklingnum og líklegt er að hann bregðist við með flótta 

eða árás. Forðast er að setja einstakling í þessar aðstæður og hlutverk 

leiðbeinandans er að gera umhverfið svo öruggt að enginn nemandi/þátttakandi 

lendi þar. 
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6 Leiðbeinandinn 

6.1 Virk hlustun 

”Coaching happens not in your speaking but in your listening” (Hargrove, 2008). 

Mikilvægustu verkfæri leiðbeinandans eru góð samskipti með spurningum, virkri 

hlustun, endurgjöf og myndlíkingum/samlíkingum (Gjerde 2003; Berg 2006). 

Að hlusta er meira en að heyra. Hlustun krefst þess að vera meðvitaður og virkur 

þátttakandi. Við notum um það bil helming af tíma okkar til að hlusta, en samt vilja 

rannsakendur meina að margir séu lélegir hlustendur. Þróun færninnar krefst einbeitingar 

og orku. Það getur reynst mjög erfitt, en er í sjálfum sér kjarninn í leiðbeiningu og öllu 

mannlegu samstarfi (Gjerde 2003). 

Berg (2006) skilgreinir virka hlustun sem hæfni til að koma fram með góðar og 

viðeigandi spurningar, sérsniðnar fyrir aðstæðurnar. Góðar samræður eru flóknar því 

góður hlustandi þarf að geta sýnt viðbrögð svo að hann virkilega heyri og skilji hvað 

viðmælandinn er að segja. Það er nauðsynlegt að geta sett sig í spor viðmælanda til að 

geta unnið vel með honum. Þegar við erum virkir hlustendur viðurkennum við tilvist 

annara. Við myndum tengsl við aðra, sýnum þeim þannig að þeir séu mikilvægir og gefum 

þeim þá jákvæðu upplifun sem felst í því að hlustað sé á þá. Það er nauðsynlegt að hlusta 

til að gera vel og viðhalda tengslum. Virk hlustun er einnig notuð til þess að sýna 

samkennd og viðurkenna aðra. Það er munur á daglegri hlustun og virkri hlustun því 

dagsdaglega hlustum við yfirleitt af eigingjörnum þörfum, en sem leiðbeinandi nær 

hlustun okkar umfram það. 

Hlustun er sem sagt virkt ferli og þjálfun sem við köllum virka hlustun, þar sem áhersla 

er lögð á virka þátt hlustunarinnar. 

Bardwick (2006) segir að virk hlustun sé lykilatriði í góðum samskiptum. Hún 

undirstrikar það að það krefjist einbeitingar og orku þar sem það krefst virkrar hugsunar 

um það sem maður heyrir. Maður verður að geta einbeitt sér algjörlega á hina 

manneskjuna og hvað hún er að segja og gera. Maður á ekki að undirbúa viðbrögð né gefa 

ráð. Bardwick vill meina að rétta leiðin sé að veita álit og hjálpa með réttum upplýsingum, 

en forðast að koma með fyrirmæli og ráð. Spyrja frekar spurninga. Þannig getur 

manneskjan fundið svör sem hún hefði ekki komið með að eigin frumkvæði. 

Virk hlustun var innleidd af Carl Rogers og Richard E. Farson 1957 og er í dag mikið 

notuð í sálfræði, menntun og ráðgjöf/þjálfun. Það eru ekki til margar rannsóknir á virkri 
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hlustun en samskiptafræðimenn og sálfræðingar eru í ríkari mæli að veita þessari aðferð 

athygli (Bardwick 2006; Berg 2006; Gjerde 2010). 

6.2 Leiðtogafærni 

Þegar unnið er með hópa getur maður verið titlaður nokkrum nöfnum. Við getum verið 

leiðbeinendur, leiðtogar, stjórnendur, vegvísar svo eitthvað sé nefnt. Sama hvaða orð er 

notað erum við höfundar sammála um það að til þess að vinna með hóp er gott að tileinka 

sér leiðtogafærni til að geta notað hana við mismunandi aðstæður. Orðið sem við munum 

notast við í þessum kafla um leiðtogafærni er orðið leiðtogi.  

Leiðtogi þarf að hugsa mikið inná við, ákveða hvaða aðferðir hann vill nota og hvað 

hentar best í hvert sinn, ekki bara fyrir sig heldur allan hópinn. Góður leiðtogi á einnig að 

ýta undir að fólkið í kringum hann fái tækifæri til að þroska sína eigin leiðtogahæfileika að 

okkar mati. Leiðtogafærni getur hjálpað til í starfi, einkalífi og alls staðar þar sem við 

eigum samskipti við fólk (Goleman, Boyatzis og Mckee, 2002). 

Leiðtogi er einstaklingur sem hefur þannig áhrif á fólk að það vinnur með honum að 

settum markmiðum og fylgir honum í ákveðnum málum. Ekki er hægt að vera leiðtogi 

nema hafa fylgjendur sem hægt er að leiða í rétta átt að fyrirfram ákveðnum markmiðum 

(Sigurður Ragnarsson, 2011).  

Engu máli skiptir hvað það er sem leiðtogar ætla sér að ná fram hvort sem það er að 

virkja hópa eða móta stefnu til að undirbúa verkefni, árangur þeirra mælist á því hvernig 

þeir fara að (Goleman, Boyatzis og Mckee, 2002). 

Það er ekki auðvelt að læra að verða góður leiðtogi. Það er engin einföld aðferð, 

vísindi eða uppskrift sem leiða mann í rétta átt að verða vel heppnaður leiðtogi. Æskan og 

fullorðinsárin sjá fyrir þér með einföldum gildum og fyrirmyndum í lífinu. Bækur geta 

hjálpað til við að skilja út á hvað leiðtogafærni gengur, en fyrir þá sem eru tilbúnir að læra 

er mest allur lærdómurinn upplifunin sjálf og að feta sig áfram rétta leið (Smith og Piele, 

1989). 

Það eru margar leiðir færar til að tileinka sér góða leiðtogafærni. Það getur verið erfitt 

en samt sem áður mjög skemmtilegt. Leiðtogafærni er sá eiginleiki sem mótar og 

viðheldur þeirri sýn til að ná fram markmiðum með þeim hætti að leiða fylgjendur sína í 

rétta átt og fyrir vikið öðlast virðingu þeirra. Leiðtogafærni krefst margra eiginleika til að 

ná saman hópum og einstaklingum til að taka virkan þátt. Leiðtogafærni byggist á vilja til 

að taka ábyrgð, hún krefst þjálfunar og aðlögunar. Leiðtogafærni felur einnig í sér að 

hlusta á aðra, koma á samstarfi og þegar nauðsyn krefur að setja þarfir annarra ofar 
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sínum eigin. Til lengri tíma litið felst leiðtogafærni í því að ná góðum tengslum við sitt 

innra sálarlíf (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingason, 2011).  

6.3 Endurmat 

Að ígrunda er mikilvægt til að hugsa og fara yfir það sem hefur gerst yfir tímabilið sem 

hópurinn hefur verið starfandi. Þetta er líka mikilvægt fyrir leiðbeinendur til að fá að 

heyra hvað hafi verið gott og hvað slæmt svo hægt sé að halda inni því sem vel gekk og 

bæta annað. Þegar búið er að vinna með hópa í gildismatsæfingum, hópefli og eftir hinum 

ýmsu hópa aðferðum er mikilvægt að loka. Sumir vilja gera þetta eftir hverja æfingu en 

aðrir kjósa að gera þetta með reglulegu millibili. Þetta er mjög mikilvægt skref þar sem 

leiðbeinandinn notast við aðferðarfræði endurmats (e. debriefing). Á þessu stigi hjálpar 

leiðbeinandinn þátttakendum að fara í gegnum það sem þeir lærðu af reynslunni. Það er 

mjög gott að vera undirbúinn og hafa einhver verkfæri fyrirfram ákveðin eins og til dæmis 

spurningar svo eitthvað sé nefnt (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007; Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2011). 
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7 Um handbókina 

Bókin er ætluð starfsfólki í æskulýðsstarfi, skólastarfi og hjá frjálsum félagasamtökum sem 

hefur áhuga á að vinna eftir fyrirfram ákveðnum verkefnum í stelpuhópum. Farið er yfir 

hvað sé mikilvægt í starfi leiðbeinanda, hverju þarf að huga að og afla sér þekkingar á 

áður en farið er af stað. Gefin eru ráð um hvernig leiðbeinandi vinnur með hópnum og 

hvaða aðferðir hægt er að nota til að fá fram umræður um hin ýmsu málefni. Einnig má 

finna nokkra einfalda leiki til að brjóta ísinn þegar að hópurinn er að byrja og orkuleiki 

þegar hópurinn þarf aðeins að hreyfa sig og breyta til. Megin efni handbókarinnar er svo 

ítarleg útfærsla á átta skiptum (hittingum) með ólíkum viðfangsefnum og viðeigandi 

leikjum og æfingum fyrir leiðbeinandann að notast við.  
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8 Lokaorð 

Afurð okkar í þessu lokaverkefni er handbók um kynjaskipt hópastarf með áherslu á 

stelpuhópa. Hún er hugsuð fyrir leiðbeinendur, starfsfólk eða aðra sem hafa áhuga á að 

vinna eftir ákveðinni hugmyndafræði að hópastarfi með stelpuhópa. Mikilvægt er að hafa 

í huga að ekki er ætlunin að mata stelpur á hugmyndum um hvernig samfélagi við búum í. 

Markmiðið með þessari nálgun er að kenna þeim að horfa með gagnrýnum augum á 

samfélagið, meðtaka það, ígrunda og finna hvað er þeim mikilvægt. Jafnframt leggjum við 

áherslu á að stelpurnar tjái skoðanir sínar og meiningar, standi á bak við þær og geti 

rökstutt þær. Stelpuhópar eiga að vera vettvangur þar sem stelpur geta komið fram með 

vangaveltur, spurningar og hugmyndir sínar ásamt því að geta fengið kennslu og þjálfun í 

að vinna úr hinum ýmsu málum.  

Við gerð þessa verkefnis sáum við enn betur mikilvægi þess að hafa kynjaskipt starf 

meðal ungmenna og sérstaklega stelpur þar sem hugmyndir þeirra um sig sjálfar stangast 

oft á við raunveruleikann. Einnig virðist líðan þeirra oft vera verri þegar á heildina er litið. 

Veraldarvefurinn, öll sú tækni sem er í boði til að hafa samskipti, auglýsingar, myndbönd 

og staðalímyndir spila stóran þátt í þessu að okkar mati ásamt fleiri þáttum. Bara það 

hvernig stelpur hlutgera sig í miklum mæli og verða mun meira fyrir barðinu á því heldur 

er strákar, staðfestir okkar trú um að meira púður þarf að leggja í vinnu með stelpum. 

Einnig þarf að vinna markvisst með strákum að okkar mati en á annan hátt. 

Vonumst við til að þessi handbók muni nýtast sem flestum sem eru að vinna með 

hópum því þó svo að bókin sé skrifuð með stelpuhópa í huga er einnig mikill fróðleikur um 

leiki, æfingar, og fræðslu sem getur nýst öllum þeim sem ætla sér að vera með markvist 

og gott hópastarf. 
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