
 

 

Listkennsludeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essið: Ræktun jákvæðrar sjálfsmyndar  

á umrótatímum 
  

 Áhrif dagbókarskrifa á unglingsstelpur í hópastarfi í félagsmiðstöð  

og þróun námsefnis því tengdu  
 

 

 

 

 

 

 

 

      Ritgerð til MA-prófs í listkennslufræðum 

   Kristín Dóra Ólafsdóttir 

Vorönn 2019



 

 

Listkennsludeild 

 

 

 

 

 

 
 

Essið: Ræktun jákvæðrar sjálfsmyndar  

á umrótatímum 
 

Áhrif dagbókarskrifa á unglingsstelpur í hópastarfi í félagsmiðstöð  

og þróun námsefnis því tengdu 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í listkennslufræðum 

Einingafjöldi: 30 ECTS 

Kristín Dóra Ólafsdóttir 

Kt.: 070892-2439 

Leiðbeinandi: Gréta Mjöll Bjarnadóttir 

Vorönn 2019 

 



 

 

 4 

Útdráttur 

Við lok grunnskólans eiga nemendur að standast mjög háleit hæfniviðmið um 

sjálfsþekkingu og jákvæða sjálfsmynd. Í þessu verkefni segi ég frá þeim leiðum sem ég hef 

beitt í sértæku hópastarfi í félagsmiðstöð í Reykjavík til að vinna með uppbyggingu 

sjálfstrausts hjá stelpum í 10. bekk. Hópurinn heitir Essið og var starfræktur á vorönn 2019 

undir stjórn minni og Brynju Helgadóttur, tómstunda- og félagsmálafræðings. Þær aðferðir 

sem ég notaði í verkefninu byggja á persónulegri reynslu minni af breyttu sjálfsmati með 

hugarfarsbreytingu, dagbókarskrifum og skapandi vinnu. Ég studdist við rannsóknir 

sálfræðinga á gagnsemi skrifa í sálfræðimeðferðum unglinga. Þessar aðferðir vildi ég prófa 

með hóp sem er á miklum krossgötum í lífi sínu, á leið úr grunnskóla í menntaskóla. Ég 

tala um gildi lífsleiknináms í samfélaginu, innan skóla og í frístundastarfi. Einnig fjalla ég 

um hugtök eins og sjálfið og sjálfsmildi í samhengi við ungt fólk og þetta verkefni. 

Félagsmiðstöðvar og það starf sem fer fram innan þeirra er hluti af heildstæðu námi barna 

og unglinga. Í hópastarfinu Essinu prófaði ég verkefni sem ég samdi með það að markmiði 

að deila útkomunni í kennsluleiðbeiningum fyrir aðra sem vilja leiða svipað starf. Þær 

leiðbeiningar heita einnig Essið. Framgöngu hópastarfsins og persónulegan ávinning 

stelpnanna mældi ég með þremur spurningalistum yfir tímabilið sem ég greindi jafnóðum. 

Þar kom í ljós að allar sem voru virkar í hópnum og unnu verkefnin með okkur fundu fyrir 

jákvæðum áhrifum við að skrifa í dagbók og mæta á fundina í hópastarfinu. Þær sem tóku 

þátt voru svo ánægðar með starfið að við ákváðum að lengja það fram að útskrift þeirra. 

Verkefnið mitt er því í raun þríþætt, hópastarfið þar sem verkefni voru prófuð og 

ávinningur kannaður, kennsluleiðbeiningar fyrir Essið og þessi ritgerð þeim til 

rökstuðnings. 
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Abstract 

Education authorities expect pupils graduating from secondary schools in Iceland to meet a 

criteria of very advanced personal skills, self-knowledge and a positive self-image. In this 

thesis I will describe a study I conducted with a group in a youth centre in Reykjavík. The 

participants were teenage girls and the group revolved around finding ways to build their 

self-esteem. The group is called Essið and the study was conducted in the first half of 2019 

by myself and Brynja Helgadóttir, another staff-member in the youth centre. The methods 

used in the group all come from me and my personal experience on gaining more self-

esteem by changing my mindset, journaling and doing creative work. I also looked at 

psychological research on the benefits of journaling with adolescents to support my case. I 

wanted to try this technique with young people at a crossroads in their lives, when they 

transition from secondary school to upper secondary school. I talk about the value of 

teaching life skills in today’s society, within the school system and in after-school 

programs. I also discuss concepts such as the self and self-compassion in relevance to 

young people and this project. Youth centres are a crucial part of comprehensive education 

of children and young adults. In this project, I tested exercises with the aim of creating a 

resource that other youth workers or teachers could use in similar projects in the future.  I 

measured the development of the group and the girls’ personal gain with questionnaires at 

multiple time points over the course. Journaling and taking part of the group had a positive 

impact on all of the girls in the group. My project is in three parts, the Essið group at the 

youth centre, the course schedule based on the findings from the study with the group and 

at last this thesis to support my decisions. 
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi snýst um sértækt hópastarf í félagsmiðstöð í Reykjavík sem ég leiddi ásamt 

Brynju Helgadóttur á vorönn 2019, þá vinnu sem liggur því að baki og rökstuðning fyrir 

gagnsemi þess. Faglegt samhengi náms í félagsmiðstöðvum verður skoðað sem og 

rannsókn á þeim ávinningi sem ég taldi mögulegan með hópastarfinu. Einnig samdi ég 

leiðbeiningar fyrir kennara samhliða þeirri rannsókn. Þær eru fylgigagn með þessari 

ritgerð. Verkefnin sem voru lögð fyrir voru prófuð með það í huga að kanna áhrif þeirra og 

ánægju fyrir nemendur sem síðan færu í kennsluleiðbeiningar fyrir aðra til að nýta sér í 

skapandi sem og sjálfsmeðvitaðri vinnu. Í stuttu máli snýst hópastarfið um að nota dagbók 

eða skissubók til að auka sjálfsþekkingu og bæta jákvæða sjálfsmynd þátttakenda. Einnig 

gerðum við skapandi vinnu, málun og skrifum, og samræðum hátt undir höfði. Hópastarfið 

ber sama titil og kennsluleiðbeiningarnar, sem er Essið. Sjálfsþekking er mikilvæg og 

aðferðir til að auka sjálfstraust og sjálfsmildi eiga vel við unglinga og jafnvel fólk á öllum 

aldri. 

 Ég hef í námi mínu í listkennslu verið að velta fyrir mér möguleikum á 

uppbyggilegu starfi með unglingum í frístundastarfi. Sem starfsmaður í félagsmiðstöð til 

nokkurra ára horfi ég á þann frítíma unglinga sem gullið tækifæri til jákvæðrar 

uppbyggingar og faglegrar vinnu sem stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd. Í haust fór ég að 

undirbúa sértæka hópastarfið Essið í félagsmiðstöðinni þar sem mig langaði að prófa 

aðferðir sem ég hef sjálf notað til að auka mitt eigið sjálfstraust síðustu ár. Með 

skrásetningu og sköpun fékk ég skýrari mynd af sjálfri mér. Þær leiðir vildi ég prófa með 

ungu fólki sem væri móttækilegt og leitandi. Kvíði unglingsstúlkna hefur aukist mikið 

síðustu ár og það leiddi mig að þeirri niðurstöðu að einbeita mér að þeim í þessu verkefni 

(Embætti landlæknis, 2017). Samfélagsmiðlar og óraunhæfar kröfur vegna þeirra hafa áhrif 

sem ég tel að hægt sé að vinna með og breyta til hins betra. Ég hef í nokkur ár velt því fyrir 

mér hvar sé hægt að koma sjálfsþekkingarmiðuðu námi inn í elstu bekki grunnskólanna. 

Margt í hugmyndum mínum rímar við Aðalnámskrá en það var ekki fyrr en í haust sem ég 

fann tengingu á milli félagsmiðstöðvastarfsins sem ég sinni og ástríðu minni fyrir bættri 

sjálfsþekkingu unglinga. Starfið sem fer fram utan skóla er ekki síður mikilvægt og hluti af 

heildstæðu námi.  
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Ég hef sjálf notað skissubækur og dagbækur í mínu listræna starfi og persónulega 

lífi og vildi kanna hvort hægt væri að nýta slíkar aðferðir með unglingum á miklum 

umrótatímum í þeirra lífi. Í samfélagi þar sem áreiti er stöðugt finnst mér mikilvægt að 

halda í það persónulega, handskrifaða og hæga.  
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2. Aðdragandi 

Skrif hafa verið mér mikilvæg alla mína tíð. Ég var ung þegar ég byrjaði að skrifa mér til 

gamans en gagnið var þó ómeðvitað. Í listsköpun minni hef ég notast við íslensk orð í 

verkum mínum sem ég tengi beint við það hversu mikið ég las og skrifaði sem barn og 

unglingur. Við upphaf listnáms míns árið 2014 hóf ég störf í félagsmiðstöð og hefur það 

starf haft mikil áhrif á mig síðan. Á sama tíma byrjaði ég að læra myndlist og í vinnunni í 

félagsmiðstöðinni en þá fór ég í mjög meðvitaða sjálfsvinnu. Ég byrjaði markvisst að skrifa 

dagbók til að skilja tilfinningarnar mínar. Það leið ekki á löngu þar til ég fór að sjá 

persónulegan ávinning og aukna sjálfsþekkingu. Sem listamaður þurfti ég að standa með 

sjálfri mér og listinni minni og var þessi lærdómur mér því mjög kærkominn.  

 Árið 2016, eftir tvö ár af sjálfsvinnu, stofnaði ég ásamt tveimur vinkonum mínum 

hópinn Málglaðar. Við fengum styrki tvö sumur í röð til að vinna að efni til að breiða út 

sjálfsást. Verkefnið snerist í fyrstu um að gera hlaðvarpsþætti og sjónrænt efni fyrir 

samfélagsmiðla en breyttist að einhverju leyti þegar við fórum að halda fyrirlestra um 

sjálfsást og sjálfstraust. Við höfum talað við hópa af öllum stærðum og gerðum, í 

grunnskólum, menntaskólum, ungmennahúsum og jafnvel á öldrunarheimilum. Í þeirri 

vinnu fann ég hvað umræðuefnið var þarft og hvað það skiptir miklu máli að ræða það við 

ungt fólk. Við Málglaðar vorum sammála um að best gekk þegar við töluðum við 

millistóra unglingsstelpuhópa. Þar fengum við hreinskilnar spurningar og innihaldsríkar 

umræður. Þær urðu því okkar helsti markhópur. Einnig var auðveldara að deila og skilja 

þegar reynsluheimur kvenna á í hlut því hann þekkjum við. Í fyrirlestrum okkar einblíndum 

við á sjálfstraust, sjálfsmynd og líkamsmynd. Í umræðum fórum við oft inn á áhrif 

samfélagsmiðla og birtingarmyndir í fjölmiðlum almennt. Við skipulag Essins horfði ég 

mikið til þeirra verkefna sem við unnum sem Málglaðar og byggði á sumum þeirra í þessu 

verkefni.  

 Snemma í listkennslunáminu fór ég að velta fyrir mér hvar í skólakerfinu væri hægt 

að koma inn jákvæðu sjálfsmeðvituðu námi. Þegar ég var að móta mína starfskenningu var 

það eitt af mínum áhersluefnum, eitthvað sem ég hef ástríðu fyrir að bæta. Ég taldi að 

lífsleiknikennsla í grunnskólum þyrfti að vera markvissari og að sjálfsskilningur þyrfti að 

vera kenndur á öllum skólastigum í einhverju formi. Þegar ég tengdi hugmyndir mínar um 

sjálfsmiðaða kennslu við starfið mitt sem leiðbeinandi í félagsmiðstöðinni fór boltinn að 
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rúlla. Ég hafði í starfi mínu greiðan aðgang að prófa það námsefni sem mér fannst vanta 

innan skólanna. Þar sem ég hef ekki starfað innan grunnskóla lá það ekki beint við að ég 

færi á þann vettvang þegar ég gat notað bjargir félagsmiðstöðvarinnar fyrir hugmyndir 

mínar, sem síðar þróuðust í Essið. Í félagsmiðstöðinni eru starfsmenn hvattir til að nota 

áhugamálin sín með unglingunum ef það á við. Margir klúbbar hafa myndast þegar 

áhugamál unglinganna eiga við áhugamál starfsmanna. Mín viðfangsefni sem listamaður 

og talsmaður sjálfsmildis voru því tilvalin sem kveikja fyrir einhvers konar hópastarf. Ég 

fæ mikið frelsi sem og aðhald innan vinnunnar til að framkvæma þau verkefni sem mér 

detta í hug og eitt þeirra og stærsta til þessa er Essið. Tilgátan mín í upphafi var sú að hægt 

væri að bæta sjálfsþekkingu unglinga með dagbókarskrifum í hópastarfi yfir ákveðið 

tímabil.  

 Nafnið á verkefninu kom til vegna þess að stærstu viðfangsefnin sem við fjöllum 

um byrja öll á bókstafnum s. Þar má nefna sjálfsþekkingu, sjálfstraust, sjálfsmildi, sköpun, 

skrif, skissuvinnu, samræður og slökun. Einnig eru bara stelpur í hópnum sem var valinn 

og þar er annað s. Þegar ég fór að skoða efnið nánar kom til mín að þessi s-orð væru ekki 

tilviljun og kannski sniðugt að nota þau í nafnið á verkefninu. Að vera í essinu sínu er líka 

jákvætt ástand sem samkvæmt skilgreiningu frá Vísindavefnum þýðir að vera vel fyrir 

kallaður og almennt hress og það finnst mér eiga mjög vel við (Guðrún Kvaran, 2002). Á 

fyrstu stigum átti verkefnið að heita Ég um mig en þegar ég skoðaði efnið betur kom ekkert 

annað til greina en Essið. Upphafsstafir umfjöllunarefnisins mynda því skemmtilegt 

samband við nafnið og að það að vera í essinu sínu er akkúrat það sem við erum að reyna. 

Einnig er gott að vinna með nafn sem er stutt og hnitmiðað, svo unglingarnir geti notað það 

og finnist það ekki asnalegt. Það er mikilvægt að hópurinn finni að ramminn sé skýr og þá 

skiptir máli að nafnið sé einfalt og gott.  
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3. Markmið verkefnisins 

Sértækt hópastarf í félagsmiðstöð er tilvalinn staður til að prófa verkefni af þessu tagi. Ég 

fékk frábæran stuðning frá samstarfskonu minni Brynju Helgadóttur, tómstunda- og 

félagsmálafræðingi. Við leiddum hópastarfið saman og ég fékk hennar hjálp við 

skipulagningu á ramma verkefnisins. Við völdum tólf stelpur til að taka þátt og ein bað um 

að vera með og var að sjálfsögðu velkomin. Í hópnum voru þrettán stelpur úr sama árgangi 

í stórum grunnskóla í Reykjavík. Þær þekktust ekkert endilega mikið og áttu miserfitt með 

að sjá sig í réttu ljósi og meta hæfileika sína rétt. Þetta voru allt stelpur sem við þekktum 

eitthvað úr starfinu okkar þann veturinn. Flestar þeirra voru duglegar að sækja 

félagsmiðstöðina en aðrar komu sjaldnar. Hópurinn var því góð blanda af stelpum sem 

gætu hjálpað hvorri annarri í þessari sjálfsvinnu. Við vildum vinna með stelpum í 10. bekk 

því þá eru þær að ganga inn í mikið breytingatímabil á leið sinni úr grunnskóla í 

framhaldsskóla. Sjálf man ég eftir því að hafa verið mjög tvístígandi á þessum tíma og það 

er einnig þess vegna sem ég vildi einbeita mér að þessum aldri.  

Verkefnin sem við unnum í Essinu eru mjög opin og tel ég þó að hægt sé að vinna 

þau með fólki á öllum aldri. Við vinnum með unglingunum út frá þeim sjálfum og þeirra 

áhugamálum, áhyggjum og tilhlökkunarefnum. Því væri hver hópur einstakur og með 

mismunandi orku. Að þessu sinni var markmið okkar að búa til rými fyrir stelpurnar til að 

tjá sig, spyrja spurninga, leika sér, skapa og fara út fyrir þægindarammann sinn kjósi þær 

svo. Einnig finnst okkur mikilvægt að nota skissubókina sem tæki til að tjá sig. Margar 

þeirra halda dagbók sjálfar en við sköffuðum bók til að nota á meðan verkefninu stóð sem 

þær höfðu með með sér þegar við hittumst. Fundirnir okkar voru skipulagðir aðra hverja 

viku í 12 vikur, 6-7 skipti. Stelpunum gafst þá tími til að vinna í bókina á milli funda þar 

sem þær voru flestar mjög uppteknar á öðrum sviðum.  

Ritun er mikilvæg æfing og þegar hún er notuð til að auka sjálfsþekkingu rímar hún 

sérstaklega vel við Aðalnámskrá. Stelpurnar notuðu bækurnar bæði fyrir teikningar og 

skrif. Þar sem þær fengu alveg að ráða og enginn fór yfir bækurnar þeirra fannst mér 

mikilvægt að þær gerðu nákvæmlega það sem þær vildu. Þær voru ánægðar með að fá 

bækur sem voru bara fyrir þær persónulega og fann ég fyrir miklu trausti þegar ég sagði 

þeim að ég myndi ekki meta bækurnar að verkefni loknu, bækurnar væru tól fyrir þær. Þar 

sem það er erfitt að mæla sjálfstraust fannst mér líka mikilvægt að kynna stelpurnar fyrir 
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gagnsemi berskjöldunar, að fá tækifæri og rými til að vera þær sjálfar. Umræðuefnin okkar 

skiptast því í nokkra flokka sem allir haldast í hendur og hjálpa við að ná yfirmarkmiði 

verkefnisins, að láta sér líða vel. Við Brynja vonuðumst til að sá ávinningur sem stelpurnar 

myndu finna fyrir vegna hópastarfsins væri aukið sjálfstraust í kjölfar bættrar 

sjálfþekkingar. Einnig vildum við hjálpa þeim að opna sig og sjá sig sjálfar í jákvæðu ljósi. 

Símar og samfélagsmiðlar hafa verið kvíðavaldur hjá þeim öllum og því reyndum við 

að hafa þá ekki uppi við þegar við hittumst. Við skömmuðum þær þó ekki ef þær tóku 

símana upp því oft er það viðbragð við óöryggi sem þær voru mjög meðvitaðar um.  

Á þessum tímamótum í lífinu, þegar farið er úr grunnskóla í menntaskóla, er 

sérstaklega mikilvægt að vera öruggur í sínu skinni og geta farið eftir sinni sannfæringu. 

Þess vegna er mikilvægt að rækta jákvæða sjálfsmynd og æfa sig í að standa á sínu. Þessi 

sjálfsvinna getur verið áhrfaríkur þáttur í þeirri viðleitni að rækta sterka einstaklinga sem 

þora að vera þeir sjálfir í ólíkum aðstæðum. 

3. 1. Tilgangur 

Fyrr í vetur lagði ég upp með að nota dagbók eða skissubók sem aðalatriði eða 

útgangspunkt í hópastarfi. Með samtölum við unglinga komst ég að því að þeim þótti það 

ekki nógu spennandi en vildu heldur vinna með sjálfstraust og sjálfsöryggi. Það hljómaði 

vel í mín eyru því ástæða fyrir áhuga mínum á dagbókum var sú sjálfsvinna sem á sér stað 

við að skrifa hugsanir niður í bók. Tilgangurinn með hópastarfinu er því sá sami og ég vildi 

vinna með í upphafi en með hjálp unglinganna breyttist grunnáherslan.  

Í byrjun einblíndum við Brynja, samstarfskona mín, á að búa til öruggt rými fyrir 

stelpurnar til að tjá sig. Okkur fannst mikilvæg að það rými væri bæði í raunheimum í hóp 

og með sjálfum sér, t.d. með skrifum í bækurnar sem við útveguðum. Sú tjáning var með 

það að markmiði að læra á sig sjálfar, og tilfinningar sínar betur. Örugga rýmið myndaðist 

strax í fyrsta tímanum okkar saman. Það fannst mér takast m.a. með því að velja bara 

stelpur í hópinn og að hugsa um umhverfið sem við völdum fyrir fundina. Það var 

mikilvægt að gera það huggulegt og bjóða stundum upp á smá nasl sem þeim fannst gott. 

Örlítill ytri hvati fyrir að mæta á fundinn en mest þó innri hvati fyrir þær sjálfar. Orkan var 

mjög góð strax í upphafi en traustið kom með tímanum.  

Það skipti mig miklu máli að bækurnar væru bara fyrir þær og að þær þyrftu ekki að 

sýna neitt úr þeim frekar en þær vildu. Þannig fundu þær strax fyrir því að allt sem kom 

fram í þeim væri bara fyrir þær og ekki metið af neinum öðrum. Ef þær voru ánægðar með 
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eitthvað sem þær skrifuðu eða teiknuðu var þó sjálfsagt að deila því með hópnum. Jafnvel 

þó mig langi mikið að skoða bækurnar er mikilvægt að þær séu að vinna þær bara fyrir sig 

sjálfar í upphafi. Ef þær finna fyrir ávinningnum er líklegra að þær noti þessar aðferðir í 

framtíðinni. Tilgangurinn er einmitt sá að kynna fyrir þeim aðferðir sem þær geta notað 

áfram til að læra betur sig sjálfar og til að átta sig á að þær stjórna sínum viðbrögðum við 

tilfinningum. Tilfinningagreind er því mikilvæg því þær þurfa að þekkja upplifanir sínar og 

meta þær rétt til að geta brugðist við þeim. Hugsanir og tilfinningar eru nátengdar og hafa 

víxláhrif sín á milli. Þekking á slíkum áhrifum er mikilvæg til að geta greint hvor er orsök 

og afleiðing, hugsunin eða tilfinningin (Goleman, 2000). 

3. 2. Aðferðir verkefnisins 

Í upphafi starfsins vorum við Brynja svolítið að þreifa fyrir okkur, hvernig hópurinn 

virkaði saman og almennt hvernig andrúmsloftið var. Við völdum stelpur í hópinn og 

miðuðum við að vera með í kringum tíu stelpur (urðu í heildina 13) sem myndu hittast í sjö 

skipti. Við vorum að velja úr stórum árgangi og þurftum við því að vanda okkur mikið við 

að setja hópinn saman til að fá stelpur sem væru ólíkar en væru samt til í að vinna með 

hvorri annarri. Í minni skólum væri best að fara í gegnum verkefnið með öllum sem vilja 

svo allir fái sömu tækifæri.  

Í fyrsta skipti sem við hittumst fengu þær allar dagbók sem þær voru hvattar til að 

nota og við kenndum þeim nokkrar aðferðir til skrásetningar á tilfinningum, þakklæti og 

skapandi skrifum. Stelpurnar fylltu út spurningalista fyrir okkur svo við gætum kortlagt 

hópinn betur. Þau svör komu að miklu gagni til að miða við seinna í verkefninu. Um 

miðbik verkefnisins lögðum við aftur fyrir þær spurningalista sem þær svöruðu rafrænt. 

Það fannst okkur virka vel því þá voru þær alveg vissar um nafnleysið og erfiðara að rekja 

svörin til einstakra þátttakenda. Þær gátu svarað heima hjá sér á sínum tíma sem hentaði 

þeim betur.  

Fundirnir okkar byrjuðu alltaf markvisst með tékk inn æfingu þar sem allar 

viðstaddar sögðu aðeins frá sér þann daginn. Það sama gerðum við í lokin eftir fundinn og 

þá gafst öllum tækifæri til að tjá sig. Mér finnst það mjög mikilvægt svo þær myndu fá 

tilfinningu fyrir því sem kom fram og að allt sem þær deildu væri innan hópsins. Þar sem 

við vorum í félagsmiðstöð en ekki í skóla var ekki hægt að skylda neina til að koma og það 

var líka ákveðin áskorun. Að halda þeim spenntum og við efnið er ekki sjálfsagt þar sem 

þær eru mjög uppteknar og kannski ekki með Essið í forgangi.  
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Ég horfði mikið til Ingvars Sigurgeirssonar og bókar hans „Listin að spyrja“ þegar 

við fórum af stað með verkefnið. Þar sem við lögðum mikið upp úr umræðum var 

mikilvægt að þekkja aðferðir sem stuðla að góðum og innihaldsríkum samtölum. Mest 

nýtti ég mér stýrða samræðu þar sem ég hélt utan um samræðurnar. Uppbygging Ingvars á 

stýrðri samræðu er þannig: 1. Upphaf, 2. Útskýring, 3. Könnun og 4. Niðurlag. Ég byrjaði 

á kveikju sem leiddi af sér spurningu. Út frá því fórum við að kasta boltanum á milli okkar, 

það var upphafið okkar. Einnig var mikilvægt að tala um það frá byrjun að það sem kom 

fram á fundunum okkar fór ekki lengra, í því fólst útskýringin. Mér fannst gott að leyfa 

stelpunum að tala frá hjartanu og stoppaði þær ekki af. Það voru aðalumræðurnar sem er 

þriðji liður hjá Ingvari, eða könnunin. Þegar fór að líða á samræðurnar var gott að taka 

saman aðalatriðin með þeirra hjálp. Þannig urðu umræðurnar og niðurstöður skýrari og við 

komnar að niðurlagi (Ingvar Sigurgeirsson, 2016). 

Ég notaði svörin þeirra úr spurningalistunum til viðmiðunar þegar ég skipulagði  

hvern fund. Þær vildu flestar deila miklu og sú orka er frábær til að mynda góða 

hópastemningu. Þannig myndast traust sem ekki er hægt að búa til með öðrum hætti. 

Einnig unnum við með leiki og aðferðir sem hafa virkað í öðru hópastarfi og ég mátaði það 

við leiðbeiningarnar, því maður þarf ekki alltaf að finna upp hjólið. Við vorum mjög 

sveigjanlegar á fundunum ef að flæði í samræðum myndaðist. Þá brugðum við frá planinu 

og leyfðum orkunni þann daginn að stjórna. Verkefnin sem við vorum með í pokahorninu 

hefðu oft passað vel við en tíminn setti okkur skorður með að komast yfir allt. 

Endurskipulagning var því stór hluti af starfi okkar sem og hlustun, þar sem við tókum 

stöðuna jafn óðum á hvað hægt væri að gera þann daginn miðað við orku hópsins. 

Þar sem við hittumst bara aðra hvora viku fannst mér mjög gott að geta sent 

þátttakendum skilaboð vikurnar á milli. Við erum með spjallhóp á Instagram þar sem ég 

hef beinan aðgang, í gegnum reikning félagsmiðstöðvarinnar, að stelpunum sem er alls 

ekki sjálfgefið. Ég passaði mig þó á að senda ekki oft á þær og spyrja þær þegar við 

hittumst hvort það sé í lagi að ég sendi á þær í næstu viku. Það sem sendi á þær eru 

leiðbeiningar að verkefnum sem við höfum ekki komist í að vinna, verkefni sem krefjast 

ekki samverunnar og einnig áminningar fyrir þær um að skrifa í bækurnar. Þetta má þó 

ekki verða kvöð fyrir þær og því vandaði ég öll svona skilaboð til þeirra svo þeim fyndist 

ekki þrengt að þeim. Þau verkefni hef ég merkt sérstaklega í kennsluleiðbeiningunum 

þannig að þau henti í svona aðstæðum, einstaklingsverkefni utan funda sem þátttakendur 

vinna kjósi þeir það. 
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3.2.1. Siðferðisleg álitamál 

Við leiðbeinendur í félagsmiðstöðinni erum yfirleitt ekki í miklum beinum samskiptum við 

foreldra eða forráðamenn skjólstæðinga okkar, sem þó eru allir undir lögaldri. Við sendum 

almennar upplýsingar um starfið á síður á netinu og á samfélagsmiðla okkar. Fyrir viðburði 

sem börnin eru á ábyrgð okkar annars staðar en innan félagsmiðstöðvarinnar eða yfir nótt 

þurfum við að fá undirskrift foreldra á svokölluð leyfisbréf. Í þessu verkefni veltum við 

Brynja því mikið fyrir okkur hvernig væri best að velja í hópinn, hvort við þyrftum sérstök 

leyfi og hvernig við kæmum því til skila að hópastarfið yrði notað sem ákveðin rannsókn. 

Við handvöldum inn í hópinn, sendum skilaboð á stelpurnar þar sem við sögðum þeim frá 

verkefninu og þegar þær höfðu allar þáð boð um að vera með sendum við foreldrum eða 

forráðamönnum þeirra tölvupóst (hann má sjá í viðauka 1). Þar sem Essið var val fyrir 

stelpurnar og þær allar samþykkar að vera með ákváðum við að láta foreldra vita af 

starfinu og bjóða þeim að hafa samband ef einhverjar spurningar skyldu vakna frekar en að 

biðja þá um leyfi. Hópastarfið er ekki annars eðlis en almennar opnanir miðstöðvarinnar og 

því gátu stelpurnar komið og farið eins og þær vildu. Engin skylda var að koma og 

markmið verkefnisins svo uppbyggjandi að einu viðbrögð foreldranna voru mjög jákvæð.  

Hópurinn er vissulega viðkvæmur, aldurinn þar sem svo margt er að breytast. 

Ábyrgð mín sem stjórnanda er því mikil að gefa þeim allar upplýsingar sem tengdust þeim 

í rannsókninni. Á fyrsta fundi sagði ég þeim frá fyrirætlunum mínum og þeirri rannsókn 

sem ég hugðist gera á hópastarfinu fyrir lokaverkefnið mitt í listkennslu. Ég sagði þeim að 

allt yrði nafnlaust og að þær þyrftu ekki að svara neinu frekar en þær vildu en að allar 

skoðanir frá þeim myndu hjálpa. Þegar ég bað þær um að svara rafrænu spurningalistunum 

hafði ég þá opna í fjóra daga og ég gaf þeim tvær áminningar um þá. Í bæði skiptin sem 

þeir voru rafrænir höfðu tíu svarað eftir 3 daga og engin svarað fjórða daginn. Ég sagði 

þeim svo frá því á fundunum að ég væri að nota svörin þeirra til að greina hvernig starfið 

gengur og það fannst þeim spennandi. Rannsóknin er ekki mjög formleg og í raun bara 

gerð til að kanna hvort og hvernig verkefnin sem lögð voru fyrir hefðu áhrif á þær á meðan 

á hópastarfinu stóð. Gögnin munu ekki verða notuð áfram eða í öðrum tilgangi.  

Í lok námskeiðsins munum við senda foreldrum og forráðamönnum póst um 

hvernig starfið gekk og hvernig upplýsingarnar úr því hjálpuðu mér þegar ég setti saman 

kennsluleiðbeiningarnar. Unglingsstelpurnar þeirra fengu val um að vera með, voru hvergi 
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nafngreindar, mættu á sínum forsendum og tóku þátt í uppbyggilegu og öruggu starfi undir 

leiðsögn fullorðinna fagmanna.  

Í hópastarfi eins og þessu eru reglur miðstöðvarinnar að starfsmennirnir sem leiða 

starfið skulu vera tveir saman, ef eitthvað skyldi koma upp á. Það er mjög góð regla að 

mínu mati, að vera aldrei eini starfsmaðurinn á svæðinu, bæði vegna öryggis skjólstæðinga 

okkar og starfsmannanna. Þegar ég kynnti hugmyndir mínar um hópastarfið fyrir 

samstarfsfólki mínu var Brynja fljót að stökkva á vagninn með mér, því henni þótti efnið 

spennandi. Ég var mjög glöð með það því bæði er hún reynd í sértæku hópastarf og er 

menntuð í tómstunda- og félagsmálafræðum. Brynja er einnig aðstoðarforstöðumaður og 

gegnir hún því hlutverki hliðvarðar sem tryggir hagsmuni unglinganna frá sjónarhorni 

félagsmiðstöðvarinnar (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir, 2015). Hún er 

einnig sú sem er í foreldrasamskiptum fyrir okkar hönd og fer með öll gögn þar sem 

trúnaðarmál. Yfirmenn okkar í félagsmiðstöðinni hafa ekki aðgang að gögnunum okkar 

fyrr en við höfum unnið úr þeim og kynnt niðurstöður okkar. Ég sá um skipulag fundanna 

og samdi verkefnin en endurgjöf Brynju var mikilvægur þáttur verkefnisins. 
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4. Gildi í samfélaginu og í skólakerfinu 

Vettvangur félagsmiðstöðva býður upp á marga möguleika að faglegu starfi. Á heimasíðu 

Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar kemur fram að yfir 90% ungmenna á aldrinum 

13-15 ára taka þátt í einhvers konar frístundastarfi (Reykjavíkurborg, 2019). Mikið er lagt 

upp úr unglingalýðræði innan félagsmiðstöðva og flest allt sem er á dagsskrá ákveða 

unglingarnir sjálfir. Það er hlutverk okkar sem leiðbeinenda að finna góðan grunn fyrir 

hugmyndir þeirra svo þær virki vel í samhengi við vellíðan nemenda, skólabrag og þann 

lærdóm sem er ákjósanlegur. Eitt af markmiðum félagsmiðstöðvarinnar sem ég starfa hjá 

er að búa til gott og öruggt umhverfi þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni barna og unglinga 

með áherslu á samskipti og félagsfærni ásamt því að stuðla að styrkingu sjálfsmyndar 

(Tjörnin Frístundamiðstöð, 2018). Starfsfólkið hefur þetta að leiðarljósi í sínu starfi þar 

sem við reynum að tryggja að allir þjálfist í samskiptum og félagsfærni og líði vel hjá 

okkur. Ég held þó að gott væri að horfa meira til Aðalnámskrár grunnskólanna til að byrja 

stefnumótun og til að finna sameiginlegar áskoranir og lausnir. Oft er mikill samgangur og 

samstaða milli skólastjórnenda og félagsmiðstöðva en ég er þó ekki viss hversu mikil 

virðing eða vitneskja er innan skólanna um þá menntun sem á sér stað í félagsmiðstöðvum. 

Heildstæð menntun á líka við félagsmiðstöðvastarf, íþróttaiðkun og hópastarf utan skóla. 

Mér finnst því mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir þeim þroska og því námi sem 

getur átt sér stað utan hefðbundins skólatíma. Á blaðsíðu 86-87 í Aðalnámskrá segir svo 

um lykilhæfni: 

 

Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og 

samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og 

getu til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar 

að kemur. Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni í öllu námi frá upphafi 

skólagöngu er lagður grunnur að alhliða þroska nemenda. Hæfni til tjáningar, 

gagnrýninnar hugsunar, hæfni til samstarfs við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar og 

sjálfstæðis, frumkvæðis og skapandi hugsunar eru meðal þeirra þátta sem leggja 

grunn að heildstæðri almennri menntun alla ævi. (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 86-87) 
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Lykilhæfni barna og ungmenna úr Aðalnámskrá á beint við það starf sem fer fram í 

félagsmiðstöðvum. Hæfni til samstarfs, tjáningar, sjálfsþekkingar og skapandi hugsunar er 

í hávegum höfð og er hluti af þeirri menntun sem er í boði að sækja sér. Frístundastarf er 

ekki skylda fyrir neinn og því er ekki hægt að gera ráð fyrir því hjá öllum. Meira samtal 

milli skóla og þess starfs sem er í boði á hverjum stað gæti orðið til þess að bæta námið og 

gera það heildstæðara. Börn og unglingar verja yfirleitt hálfum degi í skólanum og hinum 

helmingnum í tómstundum og inni á heimilum. Það segir sig sjálft að það starf þarf að vera 

tekið með í reikninginn þegar talað er um þá reynslu og menntun sem ungt fólk fær.  

 Hópurinn sem ég vinn með í Essinu er að klára grunnskólann. Við lok 10. bekkjar 

eru mjög skýr hæfniviðmið í samfélagsgreinum og margt sem á að vera á valdi nemenda 

sem er mjög metnaðarfullt. Þær greinar sem teljast til samfélagsgreina eiga að fjalla um 

samfélagsgerðir og menningu og fræða nemendur um gildi jafnréttis, lýðræðis og virðingu 

í samhengi við þeirra líf og samfélag. Þó er einnig minnst á að slíka menntun öðlist ungt 

fólk líka á öðrum sviðum og annars staðar en innan skólanna. Mætti þá telja að sú menntun 

gæti átt sér stað í frístundastarfi og á heimilum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 195). Mér finnst merkilegt að skoða hæfniviðmið við lok 10. bekkjar á hæfni 

nemenda til að skilja veruleikann. Þar er talað um sjálfsþekkingu og sjálfsmynd sem við 

vinnum mikið með í Essinu og þess vegna fannst mér áhugavert að skoða þau sérstaklega. 

Þar segir meðal annars:  

 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig 

sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum 

aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum, 

• gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni 

þeirrar sjálfsþekkingar, 

• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hefur 

áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt, 

• lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun tilfinninga, hugsunar, hegðunar 

og samskipta, 

• sýnt styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, lífsháttum og heilbrigði, 
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• gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki 

mikilvægi þess, sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum 

og tímum, 

• sett sér markmið og framtíðaráætlun, til að stefna að í framtíðinni í samræmi við 

eigin styrkleika og áhuga.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 201-202) 

 

Af hefðbundnu námi í þeim samfélagsgreinum sem ég hef reynslu af finnst mér þessi 

hæfniviðmið ekki eiga við. Í samtölum mínum við unglinga í grunnskóla í Reykjavík, óháð 

hópastarfinu, voru þau hissa þegar ég sýndi þeim þessi viðmið. Þau voru af báðum kynjum 

og voru sammála um að markvissari kennslu vantaði í þessum málum ef þau ættu að öðlast 

þessa hæfni fyrir útskrift. „Það er ekkert verið að kenna okkur þetta“ var athugasemd frá 

einni stelpu í 10. bekk þegar ég sýndi henni þessi hæfniviðmið. Þeim fannst þetta spennandi 

eiginleikar til að hafa en könnuðust ekki við að lagt væri upp úr kennslu á þeim. Í 

viðmiðunum er verið að lýsa mjög þroskuðum hugsunarhætti um tilfinningar, sjálfsmynd 

og lífsstíl. Einnig veltu unglingarnir upp spurningunni fyrir hvern þessi hæfniviðmið væru 

eiginlega ef þau könnuðust ekki við þau. „Til að skólinn líti betur út“ og „Já, fyrir 

foreldrana“ (Unglingar í 10. bekk í grunnskóla í Reykjavík. Viðtal höfundar við þá um 

hæfniviðmið í samfélagsgreinum, 16. febrúar 2019). Þá má velta því fyrir sér hvort þessi 

viðmið séu til hliðar og ekki markmið í sjálfum sér. Svo má einnig vera að kennarar séu að 

vinna að þessu án þess að nemendurnir geri sér grein fyrir því. Unga fólkið ætti, ef allt 

gengur upp, að öðlast þessa hæfni fyrir lok 10. bekkjar en erfitt er að fylgja því eftir. Í 

félagsmiðstöðinni gefst oft tækifæri til að æfa þessa hæfni að einhverju leyti þar sem gildin 

þar eiga vel við þessa jákvæðu uppbyggingu. Ef að sá vettvangur væri tekinn með í 

reikninginn væri líklega talað um hann í Aðalnámskrá sem er ekki gert beint út.   

 Í menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 er áhersla lögð á fimm atriði: 

félagsfærni, læsi, sköpun, heilbrigði og sjálfseflingu. Þessi atriði eiga bæði við formlega og 

óformlega menntun barna og ungmenna. Talað er um skóla- og frístundastarf jöfnum 

höndum í stefnunni og skiptingin á viðbragðsáætlunum skiptist í hlutverk leikskóla, 

grunnskóla og frístundastarfs. Skýrslan er unnin af þverfaglegum hópi en gefin út af Skóla- 

og frístundasviði. Með samvinnunni er því starfi sem á sér stað utan skóla gefið mikið pláss 

og vægi. Stefnan er byggð á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem lagt er upp með 

jöfn tækifæri allra barna, möguleika þeirra á að blómstra og að þau geti nýtt sér styrkleika 

sína (Reykjavíkurborg, Skóla- og frístundasvið, 2019).  
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 Sterk sjálfsmynd barna skiptir miklu máli og finnst mér mikilvægt að einn af 

þáttunum sem er til grundvallar sé sjálfsefling. Stefnan lítur vel út og er faglega unnin en 

spurningar vakna hjá mér með eftirfylgnina. Plaggið er til staðar og hægt er að nota það í 

stefnumótandi starfi en þá þarf vilji skólastjórnenda og forstöðumanna í frístundastarfi í 

borginni að vera til staðar. Talað er fyrir auknu samstarfi og samgangi á milli skólastiga og 

frístundar og finnst mér það mjög jákvætt.  

4. 1. Lífsleikni og jákvæð sálfræði innan grunnskóla 

Mikið hefur verið rætt um markmið menntunar á síðustu árum og hvernig þau hafa breyst.  

Menntun sem er einungis yfirfærsla þekkingar og aga sem á að undirbúa nemendur fyrir 

lífið finnst mér vera gamaldags hugsunarháttur. Nemendur hafa nú þegar byrjað að lifa 

lífinu og til að setja þá í forgrunn þyrftu áherslur menntunar að breytast. Í ljósi jákvæðrar 

sálfræði hefur hamingjan í skólakerfinu fengið athygli, sérstaklega á tveimur síðustu 

áratugum. Sú nútímafræðigrein varð vinsæl meðal sálfræðinga á tíunda áratug síðustu aldar 

í Bandaríkjunum. Þeirra skoðun var að sálfræðin hefði lengi verið á villigötum þegar 

einblínt var á mannlega eymd í stað þess að tala um hamingjuríkt líf og hvað það er sem 

fær fólk til að blómstra (Morris, 2012). 

 Mikill samhljómur er með jákvæðu sálfræðinni og þeim hugmyndum sem ég hef 

um lífsleiknikennslu. Á minni skólagöngu var lífsleikni á stundaskrá en féll yfirleitt í hlut 

umsjónarkennara að kenna, þrátt fyrir lítinn áhuga þeirra oft og tíðum. Einhverjir skólar 

taka lífsleiknikennslu fastari tökum en aðrir. Þar er þá unnið með þá hæfni sem lýst er í 

kaflanum hér á undan. Ég komst að því í samtölum mínum við stelpurnar í hópastarfinu að 

engin sérstök lífsleikni er kennd í 10. bekk í skólanum þeirra. Hún fellur undir 

samfélagsgreinar en þar hefur hún týnst. Essið var hugsað í upphafi sem viðbót við þá 

lífsleiknikennslu sem ég taldi þær vera að fá innan skólans en í ljós kom að hópastarfið var 

í raun eina skipulagða lífsleikniþjálfunin þeirra. 

 Eitthvað hefur misfarist í skipulagningunni því lífsleikni tengist nánast öllum 

fögum og jafnvel væri hægt að koma henni inn á mörgum stöðum í skólastarfinu. Hætta er 

þó á því að hún týnist eða verði afgangs ef henni er ekki gefið rými eins og mér sýnist hafi 

gerst í þeirra tilfelli. Vissulega getur félagsmiðstöðin komið upp á móti að einhverju leyti 

en hún nær kannski bara til fárra nemenda. Ef lífsleikni er kennd markvisst og skipulega er 

möguleiki að ná þeim árangri með nemendum sem lagt er upp með að ná fyrir útskrift úr 

10. bekk miðað við hæfniviðmið. Það er til dæmis hægt með því að nota aðferðir jákvæðrar 
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sálfræði þar sem einblínt er á hamingjuna og hún höfð í brennidepli en að fókusinn sé ekki 

á vandamálum og mögulegum lausnum á þeim. Hamingjan má þó ekki verða of 

leyndardómsfull og á færi fárra sem tileinka sér einhverjar töfralausnir. Svoleiðis 

hugmyndir hafa mögulega fælt skólastjórnendur frá hugmyndinni um gagnsemi 

lífsleikninnar sem varð til þess að hún heltist úr lestinni. Einnig hafa umsjónarkennarar 

meira á sinni könnu núna en áður fyrr fyrir sömu laun og því er líklegt að eitthvað 

námsefni verði útundan. 

4.2. Jákvæð menntun  

Með nýrri Aðalnámskrá grunnskólanna árið 2011 komu inn gildi jákvæðrar sálfræði með 

því að gefa heilbrigði og velferð nemenda mikinn gaum sem einn af grunnþáttunum. 

Jákvæða sálfræðin sem hefur verið notuð í skólum hefur verið kölluð jákvæð menntun. 

Hamingja er þá markmið í sjálfri sér því af henni leiðir margt gott. Þar má nefna raunsæja 

sjálfsmynd, meiri samkennd og góðan skólabrag. Hún er þá innan seilingar með breyttum 

hugsunarhætti. Einnig hefur það viðhorf verið gagnrýnt þar sem efast er um að hægt sé að 

kenna hamingjuna. Þessi fræði hafa verið sögð innantóm og ekki jákvæð í rauninni þar sem 

um innistæðulausa ánægju er að ræða. Sjálfshjálparbylgjan um aldamótin síðustu er 

mögulegur sökudólgur þar sem öllu böli manneskjunnar var sagt vera lágu sjálfsmati 

hennar að kenna (Kristján Kristjánsson, 2011). Þessar neikvæðu raddir ríma einnig við þær 

efasemdir sem ég hef haft þegar ég velti fyrir mér sjálfsvinnunni sem ég tala fyrir. Mér 

finnst að hugmyndir um hamingjuna þurfi ekki að vera mjög háfleygar eða heimspekilegar. 

Þessir svokölluðu leyndardómar hamingjunnar eru engum til framdráttar. Allir geta fundið 

hjá sér hamingju á einhverjum tímapunkti og mikilvægt er að gera hana ekki að endastöð 

heldur ferli. Sálfræðingurinn Christopher Peterson nefnir í þessu ljósi að jákvæðu 

sálfræðina þurfi að einfalda og jarðbinda. Hún þarf að fá svigrúm til að hægt sé að nýta 

hana vel, á persónulegan og fræðilegan hátt. Háleitar hugmyndir um hamingjuna eiga ekki 

endilega við (Peterson, 2006).  

 Í bók Ian Morris, Að sitja fíl: Nám í skóla um hamingju og velferð, fer höfundur 

mjög ítarlega í það hvernig kenna á hamingju innan skólakerfisins. Hann vinnur með 

hugmyndir úr guðfræði, sálarfræði, heimspeki og heilbrigðisfræðum máli sínu til 

stuðnings. Jákvæða sálfræðin er grunnurinn að skrifum hans og kynnir hann helstu mál 

hennar. Myndlíkingin um knapann og fílinn í titlinum má túlka þannig að þú ert knapinn 

og þú ert líka fíllinn. Fíllinn táknar þá hluta af þér sem þú ert ekki meðvitaður um, 
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tilfinningar, taugaboð, undirmeðvitund og slíkt. Knapinn þarf að þekkja fílinn, vera við 

stjórnina en einnig að treysta því að stundum viti fíllinn hvað sé rétt og fyrir bestu. Í 

rauninni snýst þetta um að læra hvað það þýðir að vera manneskja sem stjórnar 

tilfinningum sínum og er samkvæm sjálfri sér. Þessi myndlíking kemur úr bók Jonathan 

Haidts sem heitir Tilgátan um hamingjuna (The Happiness Hypothesis).  

 Morris gagnrýnir margar rótgrónar kennslufræðilegar hugmyndir eins og t.d. 

hugmyndina um að próf séu miðpunktur námsins, að út frá þeim sé miðað og einnig það 

sem stefnt er að. Hann talar um að gæði skóla sé hægt að mæla öðruvísi en með prófum og 

að velferð nemenda ætti að vera miðpunktur menntunar. Í anda jákvæðu sálfræðinnar segir 

hann líka að mistök hafi verið gerð í kennslu og forvörnum þar sem einblínt hefur verið á 

það versta sem getur komið fyrir. Þar má nefna kynfræðslu sem snýst um hræðilega 

kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir í stað þess að tala um jákvæð samskipti og ánægju í 

kynlífi. Svipaðri nálgun var einnig beitt í forvörnum gegn áfengi og fíkniefnum (Morris, 

2012). Þarna er hamingjan ekki í fyrsta sæti, heldur er miðað út frá verstu mögulegu 

útkomu fyrir fólk og nemendum kennt að forðast hana. Slík nálgun getur haft öfug áhrif á 

uppreisnargjarna einstaklinga og virðst spennandi fyrir öðrum. Með því að styrkja 

sjálfsmynd nemenda eru þeir betur í stakk búnir til að taka upplýstar ákvarðanir fyrir sig 

sjálfa varðandi líf sitt. Ef þú þekkir þig og þín mörk og berð virðingu fyrir þér ertu líklegri 

til að standa með sjálfum þér í erfiðum aðstæðum. Gagnrýnin, sjálfstæð og skynsöm 

ákvarðanataka er fylgifiskur jákvæðrar sjálfsmyndar. Mikil ábyrgð er lögð á unglinga á að 

haga sér eins og „fullorðið fólk“ á sumum sviðum en oft upplifa þeir að ekki sé tekið mark 

á þeim vegna aldurs á öðrum sviðum. Það er mjög ruglandi fyrir sjálfsmyndina sem er í 

mikilli mótun. Unglingalýðræði, sem hefur verið mikið í umræðunni innan 

félagsmiðstöðva, er hluti af þessari jákvæðu uppbyggingu sem tengist breyttu skólastarfi. 

Lífsleikni sem námsgrein á að stuðla að þroska nemenda á öllum sviðum mannlegs lífs og í 

að vera þeir sjálfir í samfélagi við aðra (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). 

 Þessi bók Morris finnst mér eiga mjög vel við félagsmiðstöðvastarf sem og eldri 

bekki grunnskóla. Aðferðir hans og sýn á nám getur alveg átt við óhefðbundið og 

óformlegt nám eins og ég leiði oft í mínu starfi. Hann talar um kosti þess að einblína á 

styrkleika, sama hversu smávægilegir þeir virðast. Í starfinu í félagsmiðstöðinni gefst oft 

tækifæri til að þjálfa hæfni sem virðist ekki skipta miklu máli, eins og að spila borðtennis, 

taka upp tónlist, spila borðspil eða baka, en hæfninni fylgir þjálfun á öðrum sviðum. 
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Ómeðvitað þjálfast samskiptahæfi, félagsfærni og samvinna svo dæmi séu tekin.  

 

4. 3. Faglegt frístundastarf og endurspeglun leiðbeinenda 

Enginn lagarammi er um starfsemi félagsmiðstöðva og því er engin löggjöf eða viðmið um 

gæði starfsins til af hálfu hins opinbera. Hvergi er sérstaklega fjallað um hlutverk 

félagsmiðstöðva í æskulýðslögunum frá 1970 sem voru endurskoðuð árið 2007. Talað er 

um allt æskulýðsstarf saman í víðum skilningi og aldurinn sem um ræðir er 6-25 ára. Þar 

fellur undir allt íþróttastarf, skátastarf, sumarbúðir og slíkt en þannig starf á ekki endilega 

mikið sameiginlegt með félagsmiðstöðvum. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps um bætt 

starfsumhverfi fagfólks í frístundastarfi í Reykjavík frá 2018. Þar er fjallað um núverandi 

áskoranir í starfinu og þar er lagaleysið meðal annars nefnt. Tillögur um aðgerðir til að 

bæta starfsumhverfið eru t.d. að fjölga fagmenntuðu starfsfólki, gera samstarf við 

grunnskólana markvissara og beita sér fyrir að lagarammi skuli vera settur um 

félagsmiðstöðvar. Almenn lög væru góð sem regnhlíf yfir starfsemina en til að tryggja 

sambærileg gæði starfsins á landsvísu tel ég að skynsamlegt væri að vera með ramma frá 

menntamálayfirvöldum að auki, sérstaklega þar sem meiri samvinna er á menntastefnunni 

til 2030. Til eru sérstök lög um tónlistarskóla svo það ætti ekki að vera fyrirstaða til 

lagasetningar miðað við þau. Þó er einnig talað um það að lög um félagsmiðstöðvar ættu 

ekki endilega heima innan grunnskólalaga þar sem grundvallarmunur er á skyldunámi og 

frístundastarfi. Til að faglegt starf sé tryggt og menntun á þessum vettvangi sé ákjósanlegur 

valmöguleiki þyrfti að taka umgjörð og reglur starfsins fastari tökum. Við það myndi 

lagarammi styðja (Starfshópur um bætt starfsumhverfi fagfólks á vettvangi 

frístundamiðstöðva/frístundastarfs í Reykjavík, 2018).  

 Ég fann það vel þegar ég varð betur að mér í kennslufræðum hversu mikið af þeim 

ég var þegar að nota innan félagsmiðstöðvarinnar en vantaði faglegu tólin. Einnig fór ég að 

bera meiri virðingu fyrir mínu starfi í félagsmiðstöð á sama tíma og virðing mín fyrir 

kennarastéttinni almennt varð meiri. Starf frístundaleiðbeinandans er að mörgu leyti líkt 

kennarastarfinu. Bæði störf snúast um að leiðbeina í rétta átt, vera í persónulegum 

samskiptum við fólk og gefa frelsi til að leita að svörum. Kennarar nota margar aðferðir 

sem að hægt er að nýta til að gera starfið í frístund faglegra. Þar finnst mér vert að nefna 

endurspeglun (e. reflection) og ígrundun. Að vera stöðugt að skoða sína vinnu og reyna að 

kortleggja það sem vel gengur og það sem gengur ekki er mikilvægt öllu starfi til 
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framþróunar. Sérstaklega er það mikilvægt í starfi þar sem er unnið með náið með fólki á 

ýmsum aldri. Mismunandi áherslur og þarfir á hverjum tíma gefa oft tækifæri til að breyta 

gömlum vana í eitthvað sem nýtist hópnum betur. Einnig er oft mikill auður í starfsfólkinu 

sem hægt er að nýta í margs konar vinnu, starfinu til framdráttar. Fólk af mismunandi 

uppruna og með ólíka sýn getur borið saman bækur sínar af endurspeglun á starfinu til að 

vinna að lausnum saman.  

 Unglingarnir sem koma í félagsmiðstöðina til mín kalla okkur starfsfólkið oft 

kennara, yfirleitt er það óvart. Stundum er það vegna þess þau muna ekki hvað við heitum 

eða líta á okkur sem einhvern eldri en þau sem hefur vald og er ekki í fjölskyldunni þeirra. 

Kennarar eru oft slíkir valdhafar. Starfsmennirnir eru samt oft að kenna unglingunum á 

einhvern hátt, leiðbeina í verkefnum, íþróttaleikjum, tölvuleikjum, í skapandi vinnu eða 

matargerð. Í starfinu er óformlegt og jafnvel stundum formlegt nám. Að kalla starfsfólkið 

kennara er ekki fjarri lagi, en þar sem við viljum halda í það persónulega leggjum við upp 

úr því að unglingarnir noti nöfnin okkar. Það á að vera öðruvísi að koma á stað eins og 

félagsmiðstöð heldur en í skólann. Í félagsmiðstöð ráða unglingarnir sjálfir hvað er gert, 

þeir koma og fara eins og þeim hentar og taka þátt í því sem þeir vilja. Óformlegt nám 

virðist fyrir sumum óþarfi að ræða en í samhengi menntunar er það er hlekkur í keðjunni 

um heildstætt nám fyrir alla.  

 Samkvæmt grein hollenska fræðimannsins Fred Korthagen, „In search of the 

essence of a good teacher: towards a more holistic approach in teacher education“, er 

meðvitund kennara eða leiðbeinenda um miðlun sína tvíþætt. Við erum meðvituð um að 

kenna það sem við vitum, við miðlum reynslu okkar og vitneskju áfram. Aftur á móti 

kennum við það sem við erum ómeðvitað. Nemendur sjá oft meira en kennarinn ætlaði að 

gefa upp og því er mikilvægt að kenna samkvæmt eigin sannfæringu og eftir sínum áhuga. 

Þess vegna er sjálfsmeðvitund kennara mjög mikilvæg því nemendur sjá í gegnum grímur 

og ósanninndi. Ef kennari eða leiðbeinandi glímir við miklar sjálfsefasemdir er ólíklegt að 

hann nái til nemenda á sama hátt og einhver sem er með gott sjálfsmat og sjálfstraust. 

Mikilvægt er fyrir alla kennara og leiðbeinendur að mynda sér faglega sjálfsvitund (e. 

professional identity). Þar spilar þitt eigið lífsviðhorf mikinn þátt (Korthagen, 2003).   

 Í þessu verkefni finnst mér áhugavert að skoða hópinn sem ég valdi. Ég valdi bara 

stelpur því það er minn reynsluheimur og ég get miðlað betur einhverju sem ég þekki. Mín 

ástríða er sjálfsþekking til að stuðla að betri líðan og því liggur beint við að ég hafi gert 

verkefni út frá því. Faglega sjálfsvitund mín snýst því um að miðla því sem ég þekki, því 
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sem hef reynt á eigin skinni og haft góða reynslu af. Ég er í forréttindastöðu í þessu 

verkefni því hópurinn minn er valinn af mér og þátttakendur koma allir á sínum 

forsendum. Að vera leiðbeinandi í þessu verkefni með minn bakgrunn og af sama kyni og 

þátttakendur býður upp á mörg tækifæri.  
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5. Sjálfsþekking og sjálfsvinna 

Að vinna að sjálfsþekkingu og auknu sjálfstrausti krefst þess að kanna nánar hvað það er 

sem verið er að auka þekkingu á. Sjálfið er flókið fyrirbæri sem margir hafa velt fyrir sér í 

gegnum tíðina. Við getum jafnvel farið aftur til forn-grísku heimpekinganna og skoðað 

hugmyndir um sjálfið og sjáfsþekkingu. Aristóteles skrifar í riti sínu Um sálina í anda 

náttúrufræði, að maðurinn sé dýr og að allt eigi sér náttúrulegar skýringar, sjálfið þar á 

meðal. Sókrates snýr þó baki við náttúruspekinni og leggur áherslu á það mennska í okkur 

öllum og siðferði mannanna. Í okkur býr það góða sem við getum kallað fram með því að 

breyta rétt. Þráin eftir Eros, sem er hið fagra og góða er þó nátengt líkamanum og 

líkamleika. Sjálfið er því hlutgert að einhverju leyti því það er hluti af hinu holdlega.  

Platon talaði um að þeir sem elska aðra sjái hluta af sér sjálfum í hinum elskaða og því á 

sjálfið einhvern þátt í ástinni. Að augun séu spegill sálarinnar er hugmynd sem kemur fram 

miklu seinna en getur rímað við þessar hugmyndir ef við horfum þannig á að manneskjan 

speglar sjálfið sitt með hjálp annarra. Hegel talar síðar um heimsanda þar sem mörg sjálf 

koma saman og mynda einhvers konar margliða visku. Þetta tengist því allt mönnunum og 

samskiptum þeirra á milli (Kristján Árnason, e.d.). Að meta sjálfan sig að verðleikum 

tengist því hvernig sjálfsmynd þú hefur og er samkvæmt Jung óháð vísindum. „Maðurinn 

er sjálfum sér ráðgáta1“ segir hann vegna þess að ómögulegt er að vita við hvað maður á að 

miða (Jung, 1998).  

 Sjálfið er því kannski ekki eins persónulegt í hugmyndum þeirra og í dag. Í gegnum 

tíðina hefur tíðkast að halda sínum sjálfsefasemdum fyrir sig en það hefur breyst að 

einhverju leyti með samfélagsbreytingum síðustu ára. Nú er mikill iðnaður í kringum 

sjálfsræktina svokölluðu, þar sem fólk fer í hugleiðslubúðir, kakóseremóníur og 

kristallameðferðir svo dæmi séu tekin til þess að komast nær sjálfu sér. Út frá því er hægt 

að álykta að vitneskjan sem fólk leitar að búi innra með því sjálfu. Auðvitað ætti að vera 

hægt að nálgast sannleikann um sig hjálparlaust en einhverjir sjá tækifæri í samverunni og 

samstöðunni sem getur myndast á milli fólks með svipuð markmið. Krafturinn og orkan í 

                                                 
1 Þýtt af höfundi, setningin úr bókinni var: „Man is an enigma to himself“, bls. 43 í Jung, 

C. G. og Hull, R. F. C. (1998). The undiscovered self. London: Routledge. 
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hóp þar sem allir eru með þetta sama markmið um að auka eigið sjálfsmildi hefur 

magnandi áhrif á upplifun einstaklinga.  

 Á unglingsárunum eru einstaklingar líka oft uppteknir af því hvað öðru fólki finnst 

um þá frekar en að vera meðvitaðir um sínar eigin skoðanir á sér sjálfum. Það er vegna 

óvissunnar sem fylgir þessum tíma, þegar fólk er að mynda sjálfsmynd sína út frá breyttum 

forsendum og meiri skilning á heiminum. Fólk getur lent í krísu í þessari leit ef það er 

mjög óvisst um sína persónu og tilfinningar (Erikson, 1968). 

5. 1. Hvað er sjálfsmildi?  

Mér finnst mikilvægt að skilgreina hugtakið sjálfsmildi (e. self-compassion). Sjálf notaði 

ég lengi vel orðið sjálfsást (e. self-love) yfir svipaða gjörð en ást er mun kröfuharðara 

hugtak en mildi. Þýðing mín á enska orðinu „compassion“ í þessu samhengi er mildi en 

ekki það hefðbundna sem væri samkennd. Mér finnst sjálfssamkennd ekki alveg virka á 

íslensku en að sýna sér sjálfum mildi nær utan um þetta hugtak að mínu mati. Þess vegna 

hef ég notað það í stað þess að nota orð eins og sjálfsást sem margir tengja á neikvæðan 

hátt við sjálfselsku.  

 Ein helsta talskona sjálfsmildis, Dr. Kristin Neff, talar um í bók sinni Self-

compassion: stop beating yourself up and leave insecurity behind að öll séum við að reyna 

að skara fram úr og verða betri en næsti maður í flestu sem við gerum. Það er ómögulegt 

að vera yfir meðallagi á öllum sviðum og ef þú miðar þig of mikið við aðra getur það haft 

áhrif á sjálfsvirðingu þína. Líkt og Jung segir er samanburðurinn mikilvægur. Hann þarf þó 

ekki að vera til niðurrifs eins og vill oft verða. Stundum er gott að geta borið sig saman við 

annað fólk ef maður hefur raunsæja mynd af sjálfum sér. Það fæst ekki nema með jákvæðri 

sjálfsmynd. Í samfélaginu okkar er auðvelt að skyggnast inn í líf fólks og bera sig saman 

t.d. í gegnum samfélagsmiðla. Við sjáum óraunhæfar myndir þar, af augnablikum sem eru 

kannski tilbúin og því er samanburðurinn ekki alltaf marktækur. Ungt fólk er sérstaklega 

opið fyrir áhrifum af þessu tagi og getur kannski ekki alltaf greint muninn á raunveruleika 

og því sem er sýnt á samfélagsmiðlum. Að vera með raunhæfa og jákvæða sjálfsmynd er 

því mikilvægur undanfari þess að geta greint sjónrænt áreiti og vera ekki að bera sig saman 

við glansmyndir annarra. Mikið sjálfstraust hefur líka verið mælikvarði á gott andlegt 

jafnvægi. Ef þú ert öruggur í eigin skinni hlýtur þú að vera með allt þitt á hreinu. Á síðustu 

árum hafa sálfræðingar bent á margar óhollar leiðir sem fólk fer til að halda í mikið 

sjálfstraust þar sem sjálfsmyndin að baki er kannski ekki góð. Fólk er kannski með mikið 
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sjálfstraust en alls ekki með allt annað í lífi sínu í blóma. Eigingirni og sjálfselska geta 

verið fylgifiskar þess að vera með mikið sjálfstraust en með því að huga að sjálfsmildi ættu 

þeir eiginleikar að vera fjarri. Mildi gagnvart sjálfum sér, án þess að krefjast þess að vera 

betri en annað fólk getur leitt til þess að sjálfsmynd styrkist og fordómar gagnvart sér 

sjálfum minnka (Neff, 2011). 

 Í Essinu einbeittum við okkur að því að vinna með sjálfsmyndina, styrkja hana og 

sýna sjálfum okkur mildi. Við töluðum einnig mikið um samanburð og hvernig hann getur 

verið bæði gagnlegur og skaðlegur. Stelpurnar hafa verið meðvitaðar frá byrjun um 

markmið verkefnisins og sýndu mikinn vilja og áhuga á að ræða þessi málefni. Aðferðir 

Dr. Neff við að tileinka sér sjálfsmildi voru mjög gagnlegar. Þær byggja á jákvæðu 

sjálfstali, sem gæti verið erfitt í fyrstu fyrir óvana. Í byrjun er meðvitund lykillinn. Þú þarft 

að vera meðvitaður um ástand þitt og líðan án þess að dæma eða þurfa að breyta því. Í öðru 

lagi kemur góðvildin inn. Þú þarft að sýna þér kærleika og stuðning á sama hátt og þú 

myndir sýna góðum vinum eða börnum. Í þriðja lagi þarftu að gera þér grein fyrir að þú ert 

ekki einn í þessari baráttu, sama hversu stór eða smá hún er (Markway, 2018). Eins og sjá 

má á mynd 1 hefur þessi unglingur tileinkað sér jákvætt sjálfstal í skrifum sínum í bókina. 

Þessa mynd fékk ég senda frá einni stelpu í Essinu þegar ég óskaði eftir dæmum úr 

bókunum þeirra ef þær treystu sér að deila einhverju með mér. 

 

Mynd 1 - Úr dagbók þátttakanda (sent til mín og birt með leyfi) 
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 Þessa færni er gott að þjálfa í hóp. Í Essinu höfum við passað okkur að æfa jákvætt 

sjálfstal, það hefur þeim stundum þótt erfitt. Auðveldara hefur verið fyrir þær að deila 

vandamálum og ráðum við þeim. Þær eru ekki einar með vandamálin sín og gera sér grein 

fyrir því. Að minnsta kosti hægt að deila áhyggjum og ráðum ef þær vilja. Þær hafa séð 

gagnsemina af því þegar hinar keppast um að gefa góð ráð og leiðbeina. Með æfingunni 

ætti að verða auðveldara að tala fallega til sín og sýna sér mildi og skilning.  
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6. Að skrifa til gagns 

Þekkt er í sálfræðimeðferðum að fá sjúklinga til að skrifa í dagbók. Oft er það notað til að 

vinna með áföll og annað sem erfitt er að koma í orð. Þá er berskjöldun mikilvægur þáttur 

fyrir sjúklinginn í bataferlinu og á að leiða til betri sjálfskilnings. Þetta hefur gengið 

sérstaklega vel með unglingum með kvíða þar sem skrifin hjálpa þeim að fylla í eyðurnar á 

sjálfsmynd sinni og hugsun. Með því að gefa sér sjálfum þá virðingu að skrifa um líðan 

sína og upplifanir jókst sjálfsvirðing þeirra og streitueinkenni minnkuðu (Utley og Garza, 

2011).  

 Þó að Essið sé ekki hugsað sem meðferðarúrræði getum við nýtt okkur aðferðir 

sálfræðinga. Munurinn er líka sá að við erum að vinna í hóp sem samanstendur af stelpum 

sem vilja finna svörin saman þegar við hittumst en skrifa svo bara í bækurnar ef þær vilja á 

sínum tíma. Skrifin ættu þó að gefa þeim svipaðan ávinning, skýrari hugsun, meiri 

sjálfsskilning og minna stress. Þegar við hittumst í Essinu erum við meira að æfa okkur í 

að tala fallega um okkur sjálfar og hinar í hópnum. Sjálfsmildið er samvinnuverkefni sem 

hentar vel að æfa í hóp svo það verði ekki of erfitt í einrúmi. Þeir unglingar sem fá mikinn 

stuðning heima fyrir eiga auðveldara með að tileinka sér sjálfsmildi. Ef samkennd er þeim 

eðlislæg og uppeldið þeirra verið hlýtt eiga þeir auðveldara með að hugsa fallega til sín. 

Jafnframt væri það erfiðara fyrir þá sem eiga óöruggt eða brotið heimili og hafa fengið kalt 

uppeldi að tileinka sér svona hugsunarhátt (Neff og McGehee, 2010). 

 Ég vonaðist til að hópastarfið og þau skrif eða skissuvinna sem ég lagði fyrir 

stelpurnar í byrjun myndu haldast í hendur. Það fannst mér takast vel þegar þær áttuðu sig 

á því að bækurnar þeirra væru persónulegar. Ég sagði þeim frá því sem ég skrifa í bókina 

mína og hvað það getur verið ómerkilegt á að líta. Þó er það þannig að öll skrif í dagbók 

eru persónuleg og skipta þig einhverju máli. Að komast frá því að finnast eitthvað of erfitt 

eða asnalegt til að setja niður í bókina og byrja að skrifa hugsunarlaust getur tekið langan 

tíma og mikla æfingu (Pennebaker og Evans, 2014). Þess vegna er gott að byrja að æfa sig 

snemma á lífsleiðinni að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar.  

 Ég var mjög meðvituð um aukningu á kvíða hjá unglingsstúlkum við skipulagningu 

verkefnisins. Hlutfall stelpna sem voru yfir viðmiðunarmörkum fyrir kvíða fjórfaldaðist á 

árunum 2009-2015 (Embætti landlæknis, 2017). Á þessum árum urðu miklar 

samfélagslegar breytingar í umræðu um geðræn vandamál og einnig urðu samfélagsmiðlar 
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vinsælir. Erfitt er að segja til um orsök og afleiðingu í þessum efnum en mér fannst 

mikilvægt að hafa skilning á þessu þar sem margt hefur breyst síðan ég útskrifaðist úr 

grunnskóla 2008. Stelpurnar í hópastarfinu töluðu ekki mikið um kvíða en þeim mun meira 

um stress sem benti til þess að þær gerðu sér ekki grein fyrir kvíða ef þær höfðu hann eða 

vantaði kannski fleiri orð. Skrifin og samræðurnar myndu hjálpa til við það. 

 

6. 1. Leiðbeiningarnar 

Þær kennsluleiðbeiningar sem ég hef unnið samhliða hópastarfinu eru ætlaðar þeim sem 

hafa áhuga á að leiða svipað starf. Það getur verið innan grunnskóla, framhaldsskóla, 

félagsmiðstöðva eða annars æskulýðsstarfs. Mér finnst mikilvægt að námsefnið sé 

aðgengilegt og opið svo hægt sé að nýta það á mismunandi stöðum. Ég tala um nemendur, 

kennara og fundi en ekki kennslustundir því þannig finnst mér skýrast að um tímabundið 

starf sé að ræða. Í rauninni er efnið hugmyndabanki sem hægt er að grípa til í hópastarfi 

sem snýst um sjálfseflingu af einhverju tagi. Ég lagði áherslu á dagbókina sem 

útgangspunkt en jafnvel væri hægt að taka hana úr forgrunni ef unnið er með hóp með 

ólíka færni til dæmis. Essið er sett upp sem safn verkefna sem hægt er að vinna á 6 vikum 

upp í 12 vikur. Það fer þó bara eftir því hversu hratt þau er unnin og mikill tími gefst til í 

hverjum lið. Verkefnin prófaði ég flest með stelpunum í hópastarfinu og breytti og bætti 

eftir því hvernig til tókst. 

 Ég skipti verkefnunum upp í þrjá flokka, A, B og C verkefni. Flokkarnir fara eftir 

lengd verkefna og til að auðvelda skipulag fyrir hvern fund. Verkefnin eru flest opin og 

hægt að túlka eftir þörfum hvers og eins. Sumar leiðbeiningarnar er hægt að nýta sér oftar 

en einu sinni á tímabilinu sem námskeiðið/hópastarfið tekur. Þessi verkefni eru verkfæri 

sem er hægt að nýta sér eins og maður vill en ég er samt með tillögur að uppbyggingu 

miðað við hópastarfið mitt.  

 Skapandi hluti verkefnanna skiptir mjög miklu máli til að jafnvægi myndist milli 

lærdóms, áhugamála og flæðis á fundunum. Stelpurnar höfðu margar orð á því í byrjun að 

þær væru ekki góðar að teikna þegar ég sagði þeim að í bókina mætti skrifa eða teikna 

hvað sem er. Ég spurði þær þá hvort þær krotuðu stundum á spássíur í stílabókunum sínum 

og könnuðust þær við það. Svoleiðis skissuvinna eða „krot“ var nákvæmlega það sem 

kjörið var að vinna í bækurnar því það er yfirleitt gert í hugsunarleysi. Skapandi áhugamál 

sem eru unnin ánægjunnar vegna geta haft jákvæð áhrif eins og aukna gleði, ró og sátt. 
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Listsköpunin getur verið alls konar, ljóðaskrif, teikningar, málun eða tónlist. Þegar pressan 

um að búa til meistaraverk er farin koma góðu áhrifin í ljós (Lesser, 2019). 

 Í rannsókn listmeðferðarfræðingsins Dr. Girija Kaimal frá 2016 kom fram að jákvæð 

áhrif af frjálsri teikningu komu snemma fram, jafnvel hjá þeim sem höfðu ekki trú á sér 

eða töldu sig hæfileikalausa. Eftir tuttugu mínútur af skapandi flæði færðist gleði og ró yfir 

fólkið. Þegar væntingum um útkomu er haldið í skefjum er rými til að njóta listarinnar bara 

út frá því að skapa (Kaimal og Ray, 2017). 

 Við skipulagningu verkefnisins að þessu sinni lagði ég mikið upp úr því að gefa þeim 

pláss til að skapa öllum saman í hóp svo þær myndu finna fyrir áhrifunum og jafnvel prófa 

líka sjálfar heima hjá sér. Í leiðbeiningunum er jafnvægi á milli þess sem snýst um að 

skrifa og þess sem snýst um sköpun og er von mín að það flæði svolítið á milli.  

 

Mynd 2 - Frjáls málun á fundi í Essinu 

Þau hæfniviðmið sem ég lagði upp með voru til hliðsjónar í hópastarfinu. Stelpurnar 

myndu ekki fá einkunn eða umsögn í lokin en þó eru nokkur markmið sem væri gott að ná 

eftir svona starf. Þau eru að nemandi geti:  

 

• tjáð sig í hóp 

• deilt sögum af sjálfum sér 

• hlustað af athygli á aðra 

• skrifað í dagbók sér til gagns og gamans 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

• hugsað fallega til sín  
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7. Rannsókn 

 

7.1. Lýsing á hópastarfinu 

Við byrjuðum Essið 16. janúar 2019 og planið var að hittast aðra hverja viku fram að 

páskum. Það gekk næstum því eftir. Við bættum við einum fundi til að geta farið saman í 

danstíma og svo vildu þær ekki hætta um páska svo við munum hittast reglulega þangað til 

þær útskrifast. Áður en við byrjuðum starfið sendum við öllum foreldrum stelpnanna póst 

um hvað Essið snerist og hver markmiðin væru (sjá viðauka 1). Við þeim pósti fengum við 

mjög jákvæð viðbrögð. Frá upphafi hef ég skrifað mjög nákvæma dagbók um starfið og 

skipulagið á því. Hún hefur hjálpað til við að sjá hvað gekk vel og hvað síður vel. Brynja 

hefur líka verið mikilvægur rannsóknarvinur þar sem ég hef notað hennar endurgjöf við 

skipulagið á námsefninu. Ígrundun okkar eftir fundina hefur einnig hjálpað til við 

uppsetningu á Essinu, bæði í raun með hópinn og kennsluleiðbeiningarnar. Af þrettán 

þátttakendum í hópnum voru tíu virkar og mættu yfirleitt um sjö til ellefu stelpur á fundina. 

Þær sem mættu ekki voru yfirleitt þær sömu sem höfðu ekki mikinn áhuga. Allar komu þær 

þó einhvern tímann en andinn var annar þegar þær sem virkilega höfðu áhuga mættu. Við 

Brynja fundum oft fyrir miklu stolti eftir fundina þegar umræðurnar gengu svo vel og 

spurningar þeirra flæddu óhindrað. Eftir nokkra fundi varð traustið meira þegar við fórum 

allar að þekkjast betur. Stelpurnar fóru að deila persónulegri hlutum og jafnvel einhverju 

sem þær skrifuðu eða teiknuðu í dagbókina sína með hvorri annarri. 

Rýmið sem við höfðum til afnota var alveg laust fyrir okkur þar sem 

félagsmiðstöðin er á tveimur stöðum. Það var mjög gott að hafa næði og huggulegt 

umhverfi fyrir fundina. Við sátum annað hvort í nokkrum sófum í hring eða við stórt borð í 

skapandi verkefnunum. Með því að sitja í sófum varð andrúmsloftið mjög afslappað og 

umræður fóru á flug. Lýsingin var dempuð og við buðum oft upp á eitthvað nasl fyrir 

stelpurnar svo þeim liði eins og þær væru að koma til vinkonu í heimsókn. Við vorum 

alltaf með fundina á sama stað og byrjuðum alltaf í sófunum. Það gaf þeim öryggi þegar 

þær komu að vita strax hvert þær ættu að fara. 

 Á fyrsta fundinum vorum við ekki með „tékk inn“ og „tékk út“ sem við fundum 

strax að hefði þurft. Fundurinn varð örlítið ómarkviss af þeim sökum en þó góður því við 
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vorum allar spenntar. Stelpurnar fengu allar bók í fyrsta tímanum og ég sagði þeim frá því 

hvernig hugmyndin af hópnum kviknaði og hvernig ég nota dagbækur í mínu lífi. Ég deildi 

með þeim nokkrum blaðsíðum úr minni dagbók og kenndi þeim aðferðir sem ég gríp í 

þegar mér finnst ég ekki hafa neitt að skrifa. Þar má nefna þakklætisblómið. Það nota ég til 

að minna mig á að þakka fyrir litla hluti í mínu lífi á óformlegan hátt. Blómið er einföld 

teikning í skissubók þar sem ég skrifa í krónublöðin einn hlut sem ég er þakklát fyrir þann 

daginn. Í kjarna blómsins skrifa ég dagsetningu og slík blóm er hægt að gera eins oft og 

maður vill. Ég veit til þess að stelpurnar hafa verið að gera blómin sjálfar í bækurnar eftir 

þetta. Einnig sendi ég þeim áminningu um þakklætisblóm eina vikuna þegar við hittumst 

ekki. Þakklætisblómið er dæmi um aðferð sem hægt er að nota áfram og eins oft og maður 

vill. Í kennsluleiðbeiningunum má finna ítarlegri leiðbeiningar og dæmi um blóm. 

 

Mynd 3 - Dagbækur sem þær fengu á fyrsta fundi 

 

 Áður en við héldum lengra lögðum við spurningalista fyrir stelpurnar (hann má sjá 

í töflu 1). Þar sáum við nokkurn veginn hvar þær voru staddar með sjálfar sig, hvernig þær 

litu á sig og hugsuðu til sín. Einnig sáum við mikinn skort á einlægni hjá einhverjum sem 

við túlkuðum sem varnarviðbragð. Svörin lásum við eftir fundinn og reyndum að 

kortleggja hópinn. Við fengum stelpurnar einnig til að skrifa sjálfum sér bréf sem við 

ætlum að gefa þeim við útskrift ásamt smá plaggi frá okkur.  
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Næstu fundir snerust um að byggja upp traust, fá þær til að opna sig og leyfa þeim 

að fara í skapandi flæði. Þær nutu sín mjög vel í frjálsu máluninni og leyfðu sér að skapa 

óhindrað. Enginn var að dæma það sem þær gerðu og allt var í boði. Hópurinn varð þéttari 

og við fundum fyrir meira trausti þeirra á milli.  

 

Mynd 4 – Stelpurnar prófa vatns- og gouacheliti 

 

 Þegar starfið var rúmlega hálfnað fengum við þær til að svara könnun um 

dagbókina og hvernig gengi að nota hana. Á fundunum voru þær með bækurnar með sér en 

þar sem við stjórnendur fórum aldrei yfir þær var erfitt fyrir okkur að átta okkur á hvort 

notkunin á bókunum og aðferðunum væru að virka fyrir þær (sjá spurningalista í töflu 2).  

 Undir lokin sem við höfðum lagt upp með kom í ljós að þær vildu ekki hætta í 

Essinu svo við bættum við nokkrum skiptum fram að útskrift hjá þeim. Það kom okkur 

Brynju mjög skemmtilega á óvart og þær höfðu greinilega áhuga á að læra meira. 

Spurningalistinn sem við lögðum fyrir í lokin var um almenna líðan með sig sjálfar, 

dagbókina og um Essið. Þar fengum við svör sem við vonuðumst eftir en þorðum ekki að 

láta okkur dreyma um. Til dæmis um bætta líðan og betri stjórn á tilfinningum (þær 

spurningar og svör eru í töflu 3). 
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8. Greining á hópastarfinu 

Essið væri ekki til ef unglingsstelpurnar hefðu ekki mætt og verið svona áhugasamar um 

efnið. Framþróun mála var þó erfitt að sjá en með samtölum við þær og þeim 

spurningalistum sem þær svöruðu er hægt að fá skýrari mynd af þeirra upplifun. Okkur 

stjórnendum fannst ganga vel og svör stelpanna undir lokin staðfestu að þeim fannst það 

líka. 

8. 1. Fyrsti hluti hópastarfsins  

Fyrsti spurningalistinn sem við lögðum fyrir var skriflegur í fyrsta tíma. Þær fengu um 10 

mínútur til að svara honum. Svörin voru mjög ólík (sjá töflu 1) en þau rímuðu við flest sem 

við vorum undirbúnar fyrir. Þær skrifuðu mjög mismunandi um sig en flestar áttu 

auðveldara með að skrifa neikvæða hluti en jákvæða. Flestum leið bara ágætlega í eigin 

skinni eða svona meðal. Engin tjáði sig um að líða mjög illa í eigin skinni sem okkur 

Brynju fannst mjög jákvætt. Allar nema tvær töldu sig þekkja tilfinningar sínar frekar eða 

mjög vel sem kom mér smá á óvart. Ég túlkaði svörin reyndar þannig að þótt þær telji sig 

þekkja tilfinningar sínar vel er alltaf rými fyrir bætingu á því sviði.  

 Spurningarnar áttu að vera til þess að fá þær sjálfar til að hugsa um hvernig þær tala 

til sín og um kosti sína. Eftir á að hyggja hefðum við getað orðað spurningarnar betur og 

efst á blaðinu var pláss til að skrifa nafnið sitt. Þær gerðu það þó ekki allar en 

spurningarnar voru þó svo persónulegar að við gátum lesið út hver skrifaði hvað. 

Nafnleysið hefði verið betra. Það sést smá á svörunum að sumar þeirra sátu saman og 

spegluðu svörin sín. Það var ókostur að vera allar saman í rými vegna þess.  

 Við lærðum margt á þessum fyrsta spurningalista. Jafnvel þó verkefnið snúist um það 

handskrifaða og hæga er alveg hægt að hafa könnunina á öðru formi. Pressan sem myndast 

við að vinna svona í hóp hentar allt ekki öllum, sérstaklega ekki þeim sem eru óöruggar. 

Yfirþemun sem hægt er að greina er ágæt tilfinningagreind, einhver þekking á styrkleikum 

og að lífið þeirra yrði ögn betra væru þær með meira sjálfstraust. Engar algildar skoðanir 

eða mikil vanlíðan. Ég horfði til þemagreiningar á skoðanakönnunum úr bókinni 

Successful qualitative research: A practical guide for beginners við lestur á gögnunum. Ég 

studdist einnig við grundaða kenningu (e. grounded theory) að einhverju leiti þar sem ég 

greindi gögnin jafnóðum og var með sífelldan samanburð á þeim og starfinu sjálfu (Braun 
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og Clarke, 2013). Skoðanir þátttakendanna sjálfra skiptu mestu máli og efnið sem ég 

spurði um var valið af mér. Að mynda kenningu út frá gögnunum fannst mér henta þessu 

verkefni vel. 
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8. 1. 1. Tafla 1 - Fyrsti spurningalistinn 
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 Svörin úr þessum lista voru góð til að kortleggja hópinn og skipuleggja námskeiðið. 

Mér fannst við geta tekið frekar lítið mark svörunum þar sem aðstæðurnar voru ekki sem 

bestar. Stelpurnar voru margar hverjar að drífa sig og vegna óöryggis spegluðu þær svör 

sín á milli. Við gátum þó lesið margt út úr svörunum sem hjálpaði okkur með næstu skref. 

Nokkrar stelpurnar skrifuðu til dæmis um sína góðu eiginleika sem tengjast öðru fólki, eins 

og að vera hjálpsöm, traust, góð vinkona og góður hlustandi. Það gaf okkur þá hugmynd að 

við þyrftum að einblína á þeirra eigin styrkleika og kenna þeim að setja sig sjálfar í fyrsta 

sæti.  

 Á fundi númer tvö byrjuðum við strax á að gera „tékk inn“ æfingu, ásamt því að 

útskýra af hverju við værum að gera hana. Það gerðum við því við fundum að eitthvað 

vantaði á fyrsta fundinum. Ég leiddi þær einnig í öndunaræfingu, bæði til að fá þær til 

slaka á og gera eitthvað sem þeim þætti kannski asnalegt. Þegar ég sá hversu erfitt sumum 

fannst að anda saman fékk ég þær til að andvarpa og gefa frá sér hljóð. Sumum fannst 

mjög erfitt að gefa frá sér hátt andvarp en það gaf mér góða mynd um stöðuna á 

sjálfstrausti þeirra og traustinu sem var innan hópsins. Eftir nokkur skipti varð það 

auðveldara fyrir þær. 

 Ég gerði mér grein fyrir því að við þyrftum að æfa traustið og þá er gott að deila og 

gefa öllum rými. Einnig minnti ég þær reglulega á að skrifa í dagbókina og koma með hana 

á fundi. Oft notuðum við bókina ekkert markvisst en þær skrifuðu stundum hjá sér punkta á 

meðan við töluðum saman. Bókin var þeirra og það fannst mér mikilvægt að tala reglulega 

um. Ég bauð þeim stundum að deila einhverju úr bókinni en fáar vildu það svo ég ýtti 

ekkert á eftir því. 

 

8. 2. Hópastarfið hálfnað 

Fyrsta spurningalistanum svöruðu níu stelpur og næsta spurningalista svöruðu tíu stelpur. 

Við ákváðum að næsti spurningalisti skildi vera rafrænn til að tryggja nafnleysi en þá eru 

önnur vandamál sem koma upp. Með þannig spurningalista höfum við enga stjórn á þeim 

meðan þær svara eða hvort þær svari yfirhöfuð. Við getum ekki svarað spurningum þeirra 

ef þær koma upp og ekki hjálpað til ef þær skilja ekki. Jákvæðu hliðarnar eru þó þær að 

þær geta svarað í rólegheitunum á sínum tíma og þegar þeim hentar. 

 Ég hafði í raun ekki skýra hugmynd um hvernig þeim gengi að skrifa í bækurnar og 

hvort þær væru að finna fyrir þeim áhrifum sem ég vonaðist eftir. Svörin komu því 
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skemmtilega á óvart og sýndu það að jafnvel þó þeim gengi bara ágætlega að skrifa í 

bókina fundu þær samt fyrir áhrifum (tafla 2). Meiri meðvitund um hvernig þeim líður, fá 

smá útrás, geta róað sig ef þær eru í uppnámi og hugsunarhátturinn þeirra varð 

skipulagðari. Meira að segja sú sem sagði að það væri búið að ganga ömurlega með bókina 

var ekki búin að fá reiðiskast lengi. Ég velti því fyrir mér hvort þær væru að mæla hvernig 

gengur með bækurnar út frá magni efnisins sem komið væri í þær. Nokkrar komu með smá 

afsakanir í þeim lið, að það væri búið að vera mikið álag og mikið að gera. Það sem kom 

þeim á óvart við að skrifa í bók var hversu þægilegt væri að skrifa niður tilfinnngar sínar, 

hversu skemmtilegt það væri og að stressið þeirrra væri að minnka. Þau svör komu mér á 

óvart því þær höfðu ekki tjáð sig um það sérstaklega þegar við hittumst. Nafnleysið og 

rafræni spurningalistinn hentaði því vel að þessu sinni.  

 Svörin gáfu upp þá mynd að þeim leið vel að skrifa í bók en litu nokkrar á bókina 

sem kvöð en ekki tæki fyrir sig sjálfar. Sá hugsunarháttur tengist því sem þær gera í 

skólanum og fá einkunnir fyrir ólíkt þessu verkefni sem er bara fyrir þær sjálfar. Við 

verðum þó að taka til greina að þrjár sem við völdum upprunalega í hópinn svöruðu ekki 

könnuninni og þeirra raddir heyrast ekki. Líklega hentaði verkefnið þeim ekki eða 

einfaldlega höfðu þær ekki áhuga. Í hópastarfi utan skóla getur það alltaf gerst vegna þess 

að það er engin mætingarskylda. Það finnst mér reyndar gott því þá mæta þær sem 

virkilega hafa áhuga, á sínum forsendum og tilbúnar að leggja sig fram fyrir sig sjálfar. 
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8. 2. 1. Tafla 2 - Annar spurningalistinn 
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8. 3. Spurningalistinn í lok námskeiðsins 

Eftir sjö fundi vorum við Brynja komnar með góða tilfinningu fyrir hópnum og sáum að 

vinskapurinn þeirra á milli var að aukast. Við sögðum frá því að nú færi námskeiðið að líða 

undir lok og viðbrögð stelpnanna voru á þá leið að þær vildu halda áfram að hittast. Þar 

sem við höfðum tækifæri til að lengja starfið ákváðum við í apríl að gera það og halda 

áfram nokkrum sinnum eftir páska. Spurningalistinn sem þær fengu í lokin kom því aðeins 

of snemma en gaf okkur þó svör sem pössuðu við það sem við lögðum upp með í upphafi. 

 Könnunin (tafla 3) var send til þeirra rafrænt og svöruðu 10 stelpur. Ég var að vona 

að við myndum fá fleiri svör frá þeim sem voru óvirkar til að rödd þeirra myndi líka 

heyrast. Allar sem svöruðu voru sammála um að Essið hafi gengið mjög vel og allar fundu 

þær fyrir jákvæðum áhrifum af því að skrifa í dagbók. Einnig er merkilegt að sjá að þær 

upplifa sig vera opnari að tala við aðra og jafnvel ókunnugt fólk sem er fylgifiskur betra 

sjálfstraust en ekkert sem við töluðum um markvisst. Það sem þeim fannst ganga 

sérstaklega vel voru samskiptin innan hópsins sem var mjög gott að heyra. Einhverjar töldu 

sig hafa eignast nýjar vinkonur og bætt tengslin við aðrar. Nokkrir vinahópar sem 

blönduðust og áttu vel saman jafnvel þó þær hafi ekki búist við því.  

Í þessum síðasta spurningalista sögðust stelpurnar finna fyrir þeim góðu áhrifum 

sem ég vonaðist eftir. Svo dæmi sé tekið um svar sem mér fannst ná utan um þessa 

tilfinningu, þá svaraði ein: „Það kom mér á óvart hvað litlu hlutirnir geta gert mikið fyrir 

mann:) bara það að tala um daginn, hrósa sér og öðrum eða bara andvarpa getur gert 

kraftaverk“ (Þátttakandi 9 í töflu 3). Þessi jákvæðni í svörum stelpnanna fannst mér gera 

verkefnið enn betra og sanna að við náðum markmiðum okkar. Ein talaði líka um 

andrúmsloftið á fundunum, að það væri „kósý“ og að það hefði gengið sérstaklega vel. Að 

skapa rými var því ekki bara huglægt hjá okkur heldur líka rými fyrir þær sem þeim leið 

vel í.  



 

 

 43 

 8. 3. 1. Tafla 3 - Þriðji spurningalistinn 
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9. Niðurstöður 

Þegar lagt er af stað með svona verkefni er gott að hafa skýr markmið. Ég reyndi að hafa 

þau ekki of háleit en vonaðist til að einhverjir þátttakenda myndu græða á því að mæta í 

Essið. Í ferlinu kom alltaf betur og betur í ljós hversu mikilvægt nám utan skóla er í 

samhengi heildstæðrar menntunar. Sérstaklega fannst mér það þegar kom í ljós að 

stelpurnar fara ekki í neina lífsleiknitíma eða sjálfsmeðvitaða vinnu í skólanum. Einnig 

fann ég hversu tilbúnar þær voru að tala um viðfangsefnin okkar og hversu vel þeim leið 

eftir á. Að sýna sér sjálfsmildi er einkar mikilvægt á unglingsárunum, þegar margt breytist 

líkamlega, í lífinu og þegar fólk verður sjálfstæðara. Umrótatíminn er andlegur, líkamlegur 

og samfélagslegur fyrir þær. Stelpurnar voru svo jákvæðar undir lokin að við Brynja 

fengum byr undir báða vængi að halda áfram með verkefnið með þeim fram að útskrift og 

með næsta árgangi eftir næstu jól.  

Jákvæða sjálfsmynd, á tímum samfélagsmiðla, er því til dæmis hægt að rækta í 

svona verkefni þar sem samvera, samtöl og sjálfsmildi eru höfð að leiðarljósi. Í heildstæðu 

námi nemenda á mótunaraldrinum getur félagsmiðstöðvastarf verið góð viðbót við það sem 

upp á vantar innan skólanna. Með frekara samstarfi skóla og frístundastarfs verða til mörg 

tækifæri til að bæta nám íslenskra barna og unglinga. 

Það sem kom mér á óvart úr spurningalistunum var hversu jákvæðar þær voru í 

lokin. Með því að skoða spurningalistana þrjá má sjá ákveðinn stíganda í jákvæðni og 

jákvæðu viðmóti gagnvart sjálfum sér og dagbókarskrifunum. Þær eru mjög meðvitaðar 

um líðan sína og um þau markmið sem verkefnið hafði. Skilningur þeirra á ferlinu er góður 

og þeim áhrifum sem verkefnið hafði á þær. Áhrifin ríma vel við fræðin sem ég skoðaði í 

tengslum við dagbókarskrif í sálfræðimeðferðum og jákvæðu sálfræðina. Þar kemur fram 

að aukin sjálfsþekking leiði af sér betri sjálfsskilning, sjálfstraust og sjálfsmildi. Þessir 

eiginleikar verða til þess að manneskjan verður öruggari í sér og getur gert sér betur grein 

fyrir styrkleikum sínum. Þetta eru allt eiginleikar sem eru almennt ákjósanlegir og einnig í 

Aðalnámskrá fyrir þennan aldur sem ég vann með. Einnig verð ég að taka til greina að þær 

séu mögulega að ýkja eða fegra sannleikann þó ég vilji trúa því besta.  

 Í svörum stelpnanna kemur í ljós hvernig svona sjálfsvinna getur magnast upp í hóp 

og þegar fólk deilir reynslu sinni. Ein sagði að það hafi komið henni á óvart að allir séu að 
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glíma við sín eigin vandamál jafnvel þó ekkert sjáist utan frá. Þær eru vanar að fylgjast 

með hvorri annarri í skólanum og á samfélagsmiðlum og þar lítur allt vel út. 

 Sköpunin skipti þær líka miklu máli því einhverjum fannst sérstaklega gaman að 

mála og aðrar komust að því að þær væru kannski bara svolítið góðar í því. Einnig höfðu 

þær sem svöruðu allar fundið jákvæð áhrif við að skrifa í bækurnar sínar sem mér fannst 

frábært að heyra þar sem það var það sem ég lagði upp með í upphafi hópastarfsins. Ég 

gerði mér ekki grein fyrir því að hópurinn og samveran sjálf skipti svona miklu máli í 

ferlinu en hún hefur greinilega hjálpað þeim líka. 

 Það sem mátti bæta eða betur fara samkvæmt þeim var að hafa Essið oftar og tókum 

við það til greina þegar við ákváðum að lengja hópastarfið. Einnig voru tvær sem hefðu 

viljað skrifað meira en tími gafst til. Þær fundu fyrir því að stress minnkaði við að skrifa í 

dagbókina, meðvitund um tilfinningar jókst og sjálfsöryggi varð meira. Í byrjun einblíndi 

ég á sjálfsþekkinguna og sjálfsmyndina og gerði mér kannski ekki grein fyrir öllu álaginu 

sem stelpurnar voru undir. Þess vegna kemur stressið svona sterkt inn í svörum þeirra, þær 

eru flestar með marga bolta á lofti. Fundirnir í Essinu voru því kærkomið frí frá álaginu og 

áreitinu í lífi þeirra. Öll þau jákvæðu áhrif sem þátttakendur fundu fyrir voru því sönnun á 

því að aðferðirnar virkuðu að þessu sinni með þessum hóp.  

9. 1. Framtíðarmöguleikar 

Ég er mjög vongóð um að Essið lifi áfram. Við í félagsmiðstöðinni minni erum strax farin 

að leggja línurnar fyrir næst hóp vorið 2020. Þær kennsluleiðbeiningar sem ég vann og 

prófaði í Essinu að þessu sinni eru tilbúnar til dreifingar til þeirra sem hafa áhuga á að nýta 

sér þær. Þar sem þetta eru aðferðir sem ég hef prófað á eigin skinni og treysti mér til að 

miðla myndi ég líklega mæla með því fyrir þá sem vilja leiða svona hópastarf að prófa 

verkefnin á sjálfum sér fyrst áður en lengra en haldið. Þeir sem þekkja dagbókarskrif og 

sjálfsvinnu geta miðlað betur og af minni áreynslu.  

 Hópastarfið er hægt að taka upp á öðrum vettvangi með kennsluleiðbeiningarnar til 

hliðsjónar. Ég sé einnig fram á að endurskoða þær þegar ég hef prófað verkefnið aftur 

nokkrum sinnum til að athuga hvort leiðbeiningarnar eigi ennþá við. Þar sem samfélagið 

breytist hratt verður að endurskoða námsefni af þessum toga reglulega. 
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Lokaorð 

 

Félagsmiðstöðvastarf er mikilvægur hlekkur í heildstæðu námi ungs fólks. Í sértæku 

hópastarfi í félagsmiðstöð er hægt að sinna hópum sem eru utangarðs, þurfa stuðning á 

einhverjum sviðum, hafa svipuð áhugamál eða til að prófa námsefni eins og var í þessu 

tilfelli. Þegar skólarnir ná ekki að uppfylla viðmið úr Aðalnámskrá getur félagsmiðstöðin 

komið inn í sem einn hluti námsins.  

Í Essinu komumst við að því að með því að einblína á að styrkja sjálfsmyndina fyrir 

sjálfan sig er hægt að æfa aðra hæfni eins og skapandi hugsun, samskipti, slökun og 

tilfinningagreind. Verkefnin sem þátttakendur unnu voru aldrei metin til einkunna og við 

það skapaðist frelsi til tilrauna. Stelpurnar sem tóku þátt æfðu sig í að vera í essinu sínu, 

með mjög jákvæðum áhrifum. Markmiðum hópastarfsins var náð og margar stelpnanna 

upplifðu þann ákjósanlegan ávinning sem við stjórnendur hópastarfsins vonuðumst eftir. 

Kennsluleiðbeiningarnar Essið innihalda verkefni sem byggja á persónulegri reynslu 

og voru prófuð með góðum árangri. Þátttakendur æfðu sig í að bera virðingu fyrir 

hugmyndum sínum með því að skrifa þær niður og skoða þær aftur seinna. Oft geta 

hugmyndir dýpkað við að geyma þær og með því að handskrifa í bók verða orðin og 

teikningarnar áþreifanlegur hluti af þér. Verkefnin voru mörg hver tengd því að vera í 

núinu og þessi einföldu skrif voru góð æfing í að vera með sjálfum sér, sýna sér virðingu 

og finna til máttar síns. Það gerist þegar einstaklingurinn sem skrifar finnur fyrir jákvæðum 

áhrif vegna skrifanna og gerir sér grein fyrir því að hann getur haft áhrif á líðan sína og 

hugsanir. 

Með frekara samstarfi og meiri samgangi milli skóla og frístundastarfs ættu verkefni 

eins og Essið að geta blómstrað. Í menntastefnunni til 2030 eiga áherslurnar vel við 

frístundastarf og þann lærdóm sem hægt er að öðlast þar með faglegu starfi. Þetta eru ekki 

endalokin á Essinu og hlakka ég til að vinna það áfram eftir þessa fyrstu tilraun og 

rannsókn með jákvæðri útkomu.  
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Viðauki 1 

 

Tölvupóstur til foreldra/forráðamanna þátttakenda í hópastarfinu: 

 

Efni: Essið - Hópastarf í Frosta í Hagaskóla 

  

Góðan dag,  
 
(Dóttir þín) ætlar að taka þátt í hópastarfi hjá okkur í Frosta fram að páskafríi sem 
snýst um að auka sjálfstraust og sjálfsþekkingu. Einungis stelpur í 10. bekk eru með í 
verkefninu sem hefur fengið nafnið Essið. Við munum hittast annan hvorn miðvikudag frá 
19:30-22:00 og leysa alls konar uppbyggjandi verkefni og gera æfingar sem tengdar verða 
listsköpun. 
Umsjónarkonurnar eru Brynja Helgadóttir og Kristín Dóra Ólafsdóttir. Kristín er í 
mastersnámi í Listkennslufræði og mun rannsaka framvindu verkefnisins fyrir lokaverkefni 
sitt. 
Við ætlum að byrja 16. janúar og hittast í Hagaskóla kl. 19:30 og hafa það notalegt! 
  
Ef einhverjar spurningar vakna megið þið endilega hafa samband við okkur í síma 664-
8208 (Brynja) eða hér í tölvupósti. 
  
  
Kær kveðja, 
Brynja Helgadóttir, 
Aðstoðarforstöðumaður 
Félagsmiðstöðin Frosti 
 
Frístundamiðstöðin Tjörnin. 
Frostaskjóli 2, 107 Reykjavík,  
Sími 6648208 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 
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