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Ágrip 

Verkefni þetta er fræðileg ritgerð þar sem markmiðið er að skoða hvernig 
hægt er að nota reynslunám í sértæku hópastarfi með þrettán til sextán ára 
unglingum í félagsmiðstöðvum á Íslandi.  

Til að komast að þessu er í verkefninu fjallað ítarlega um nám, 
reynslunám og hópastarf. Byrjað er á umfjöllun um nám, bæði formlegt 
nám og óformlegt, farið er yfir kenningar um reynslunám, en reynslunám 
er í raun óformlegt nám. Því næst er fjallað um tímabilið sem kallað er 
unglingsár og þær breytingar sem einstaklingar ganga í gegnum á 
unglingsárunum. Í framhaldi af því tekur við umfjöllun um félags-
miðstöðvar, þar sem m.a. er farið yfir hlutverk þeirra og markmiðin með 
starfi þeirra. Vegna þess að starfsmenn eru mikilvægir í því hvernig til 
tekst í starfi félagsmiðstöðva fjalla ég einnig um helstu hlutverk þeirra. Í 
hópastarfi og öðru félagsmiðstöðvastarfi er mikilvægt að vinna með 
þátttöku unglinganna, þar kemur unglingalýðræði meðal annars við sögu 
og því mun ég fjalla stuttlega um hvað unglingalýðræði snýst. Að því 
loknu er fjallað um hópastarf og þá sérstaklega um sértækt hópastarf, 
mikilvægi þess og hlutverk hópstjóra í slíku starfi. Þá mun ég skoða hvað 
forvarnir eru og hvernig unnið er með forvarnir í hópastarfi. Helstu 
hugtök sem unnið verður með í þessu verkefni eru því reynslunám, 
unglingsárin félagsmiðstöðvar, hópastarf, unglingalýðræði og forvarnir.  

Helstu niðurstöður eru að reynslunám getur nýst vel í sértæku 
hópastarfi, en með því að hafa markmið reynslunáms í huga og virkja 
unglinga til þátttöku í skipulögðum verkefnum innan sértæks hópastarfs 
og hjálpa þeim að nýta reynsluna við aðrar félagslegar aðstæður er verið 
að stuðla að mikilvægu námi þátttakenda á mörgum sviðum. Slíkt starf 
hefur mikið forvarnargildi og er nauðsynlegt mörgum unglingum til að 
þeir standi styrkari fótum í lífinu. Það er því ákaflega mikilvægt að vanda 
val á hópstjórum í slíku starfi og undirbúa starfið vel með traustum 
markmiðum og markvissu mati á því sem fram fer í hópastarfinu. 
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Abstract 

This thesis describes how experiential learning can be used in targeted 
group work with thirteen to sixteen years old adolescents in youth 
community centers in Iceland. The focus of the thesis is therefore on 
learning, experiential learning and group work.  

The thesis starts with a discussion of learning, both formal learning 
and informal, with a special focus on theories on experiential learning, 
but experiential learning is in fact informal learning. This is followed 
with a discussion on the adolescent years and the changes that occur to 
individuals during that period of their life. Thereafter is a coverage of 
youth community centers, focusing mainly on their role and the 
objectives of the work carried out in these centers. The role of the 
personnel of youth community centers is also discussed thoroughly as the 
personnel plays a major role in the work and achievements of these 
centers. Participation of adolescents is important in group work and in the 
work of youth community centers and therefore the concept of youth 
democracy is also discussed. This is followed with discussions on group 
work, focusing especially on targeted group work, its importance and the 
role of group leaders in that kind of work. Finally, prevention work is 
discussed and in particular how prevention work can be a part of group 
work.  

The main concepts used in this thesis are therefore experiential 
learning, adolescence, youth community centers, group work, youth 
democracy and prevention work.  

The main results of the thesis are that experiential learning can be 
quite useful in targeted group work and can contribute to important 
learning experiences in different fields, especially if the objectives of 
experiential learning are kept in mind and the adolescents are mobilised 
to participate in organised projects within targeted group work and helped 
to use that experience in other social circumstances. This work can have 
great prevention effects and can be essential for the life of many 
adolescents. Therefore, it is important to carefully select the group 
leaders in such work and to prepare well the work in the group, with 
sound objectives and systematic assessment of the group’s work. 
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1  Inngangur  

Margar rannsóknir á Íslandi síðustu ár hafa sýnt fram á að eðli þess 
tómstundastarfs sem íslenskir unglingar velja að stunda skiptir ákaflega 
miklu máli í velferð þeirra. Skipulagt tómstundastarf sem er í umsjón 
ábyrgra aðila hefur jákvæð áhrif á líf unglinga hér á landi (Álfgeir Logi 
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, 2006). Í flestum 
félagsmiðstöðvum er boðið upp á hópastarf í einhverri mynd fyrir 
unglinga. Það er þó afskaplega mismunandi milli félagsmiðstöðva hversu 
mikið hópastarf er í boði, hversu öflugt það er og hver markmiðin með 
því eru. Ég hef í mörg ár unnið með börnum og unglingum, m.a. í 
félagsmiðstöðvum. Þar hef ég sem forstöðumaður og verkefnastjóri 
komið að öllu sem viðkemur slíku starfi, þar á meðal að stýra hópastarfi. Í 
þessu starfi hefur það verið reynsla mín að þar sé hægt að vinna mikið 
forvarnarstarf, sé hópastarfið sett upp á markvissan og faglegan hátt. Ég 
hef einmitt mikið skoðað þessa þætti í námi mínu í tómstundafræðum og 
mig langar að sýna fram á að þetta skipti máli fyrir unglingana sem taka 
þátt í slíku starfi.  

Mikið hefur verið skrifað um hópastarf og félagsmiðstöðvar en það 
sem mér hefur fundist vanta er umfjöllun um hvaða aðferðir henta í vinnu 
með hópum í sértæku hópastarfi og eins hversu mikilvægt tæki hópastarf 
getur verið í starfi með unglingum. Þessi skoðun mín um vöntun á 
umfjöllun um þessa þætti sem og einlægur áhugi minn á hópastarfi og 
forvarnarvinnu með unglingum voru aðalhvati minn á vali þessa efnis i 
verkefninu mínu. Verkefnið nýtist m.a. starfsmönnum félagsmiðstöðva 
við skipulagningu á sértæku hópastarfi í félagsmiðstöðvum og þeim sem 
hafa áhuga á að skoða hvernig hægt er að nýta kenningar um reynslunám 
í slíku starfi.  

Markmiðið með verkefni þessu er að skoða hvað reynslunám er og 
hvernig hægt er að nota það í sértæku hópastarfi með þrettán til sextán ára 
unglingum í félagsmiðstöðvum á Íslandi. Ég tel að það sem fer fram í 
hópastarfi almennt sé í raun reynslunám. Þar er hópstjóri eða leiðbeinandi 
að skapa jákvætt og örvandi umhverfi sem stuðlar að því að auka 
sköpunarfærni, ýta undir samvinnu og samkennd, efla félagsfærni og 
styrkja sjálfsmynd. Þar er hægt að leyfa börnum og unglingum að 
uppgötva nýja styrkleika hjá sjálfum sér í gegnum nýja upplifun. Það er 
því að mínu mati ljóst hversu mikilvægt hópastarf er í öllu starfi með 
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unglingum og það er það sem ég ætla að sýna fram á hér á eftir. 
Forvarnarstarf getur verið margþætt og farið fram á margan hátt, ég tel að 
það sé mikilvægt að virkja unglingana sjálfa til að taka þátt í eigin 
forvörnum í gegnum hópastarfið. Ég vil sýna fram á mikilvægi þess að 
nota reynslunám í sértæku hópastarfi og hversu mikið gildi vel skipulagt 
og faglegt hópastarf hefur á líf unglinga.  

1.1 Rannsóknarspurning 
Hér í upphafi verður leitast við að útskýra helstu rannsóknar-spurninguna 
sem reyna á að svara og lýsa verkefninu stuttlega.  

Megin rannsóknarspurningin sem ég ætla að leitast við að svara í 
verkefni mínu er:  

Hvað er reynslunám og hvernig er hægt að nota það í sértæku 
hópastarfi með þrettán til sextán ára unglingum í félagsmiðstöðvum á 
Íslandi. Hefur þessi tegund af hópastarfi einhvers konar forvarnargildi og 
hvert er hlutverk starfsmanna félagsmiðstöðva og þá sérstaklega 
hópstjóra í sértæku hópastarfi? 

1.2 Uppbygging verkefnisins 
Verkefnið er þannig uppbyggt að í þessum inngangskafla hefur verið 
fjallað um markmið verkefnisins, helstu hugtök sem rætt er um í því og 
rannsóknarspurning sett fram. Í öðrum kafla er umfjöllun um fræðilegan 
bakgrunn verkefnisins, þar er byrjað á almennri umfjöllun um nám, bæði 
formlegt og óformlegt, en í framhaldi af því er einnig fjallað um 
kenningar um reynslunám og félagslega hugsmíði og hvernig þessar 
kenningar tengjast því starfi sem fram fer í hópastarfi og 
félagsmiðstöðvum. Þriðji kafli er um unglingsárin, þar sem m.a. er 
skoðað hvenær þetta aldursskeið varð að sérstöku tímabili og 
þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað hér á landi síðustu áratugi. 
Einnig er í þessum kafla farið yfir breytingar sem einstaklingar ganga í 
gegnum á unglingsárunum og þroskun sjálfsmyndar. Þar er einnig talað 
um hvernig unglingar fara að aðlaga sig í auknum mæli að 
jafningjahópnum og hvernig tengslin við fjölskylduna breytast á þessum 
árum. Fjórði kafli fjallar um forvarnir og forvarnarstarf og hvernig 
skipulegt tómstundastarf eins og til dæmis sértækt hópastarf getur haft 
forvarnargildi fyrir þátttakendur þess. Auk þess er þar sett fram 
skilgreining á forvörnum. Fimmti kafli er um félagsmiðstöðvar á Íslandi, 
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helstu hlutverk þeirra og markmið. Þar er jafnframt fjallað um starfsmenn 
félagsmiðstöðva og hlutverk þeirra við að tryggja gæði félagsmiðstöðva-
starfs, þar með talið hópastarfs. Einnig er þar rætt um áhrif skipulegs 
tómstundastarfs á lífsstíl unglinga. Í lok fimmta kafla er fjallað um 
unglingalýðræði í félagsmiðstöðvum, hvernig það er notað í félagsmið-
stöðvum og hve mikilvægt það er að unglingar fái að taka þátt í 
ákvarðanatökum í hópastarfi og öðru félagsmiðstöðvastarfi. Sjötti kafli er 
um hópastarf með þrettán til sextán ára unglingum í félagsmiðstöðvum á 
Íslandi, hvert er markmiðið með þessu starfi og mikilvægi þess. Fjallað er 
um mikilvæga þætti í undirbúningi fyrir hópastarf og framkvæmdahliðina 
á því, auk þess sem að lokum er umfjöllun um sértækt hópastarf og 
hlutverk hópstjóra í slíku starfi, meðal annars hversu  mikilvægt það er að 
þeir séu meðvitaðir um hlutverk sitt og mikilvægi. Þar er einnig fjallað 
um hvert forvarnagildi  sértæks hópastarfs er. Í sjöunda kafla er 
samantekt og helstu niðurstöður eru kynntar.  Í áttunda kafla eru lokaorð 
og í níunda kafla er að finna heimildaskrá.  
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2 Reynslunám  

Í þessum kafla verður fjallað um reynslunám og gildi/mikilvægi þess, en 
áður en fjallað verður um reynslunámið sjálft verða hugtök útskýrð sem 
tengjast því og skoðað hvað er nám og hvað er formlegt og óformlegt 
nám 

2.1 Hvað er nám 
Nám er að breytast með öðrum og að öðlast ný sjónarhorn. Nám breytir 
einstaklingi sem manneskju og það breytir veröldinni. Nám er nauðsyn, 
það er varla hægt að finna þær aðstæður þar sem nám á sér ekki stað, 
hugtakið nám er ekki bundið við skóla né æviskeið, við erum alltaf og 
alls staðar að læra. Nám er hluti af því að vera til, að vera manneskja 
(Svingby, 2004). 

Nám er eitt af þessum einföldu hugtökum sem eru í reynd mjög 
flókin. Flestir sálfræðingar líta á nám sem breytingu á hegðun eða 
mögulegri hegðun sem uppfyllir eftirfarandi þrjú skilyrði. 
Einstaklingurinn hugsar, skynjar eða bregst við umhverfinu á nýjan hátt. 
Þessi breyting er greinilega afleiðing af reynslu einstaklingsins, þ.e. má 
rekja til endurtekninga, rannsókna, æfinga eða athugana sem 
einstaklingurinn hefur gert, frekar en til arfgengra þátta eða 
þroskunarferlis eða til lífeðlisfræðilegs skaða vegna meiðsla.  Breytingin 
er tiltölulega varanleg. Staðreyndir, hegðun og hugsanir sem eru áunnar 
og gleymast samstundis hafa ekki verið lærðar; og tímabundnar 
breytingar vegna þreytu, veikinda, eða lyfja falla ekki undir nám (eða 
lærð viðbrögð).  Nám er tiltölulega varanleg breyting á hegðun sem er 
afleiðing af reynslu eða æfingu (Shaffer, 1999). 

2.2  Formlegt nám  og óformlegt  

Formlegt nám (e. formal education) er þegar færni og/eða þekkingar er 
aflað í formlegu skólakerfi, er yfirleitt skipulagt með hliðsjón af námsskrá 
og er oft í formi samræðu í skólaumhverfi og fyrirlestra. Formlegt nám  
er oftast viðurkennt með prófskírteinum eða útskrift frá formlegum 
skólayfirvöldum. En óformlegt nám (e. non formal)  er þegar ákveðinnar 
færni og/eða þekkingar er aflað með námi utan skólakerfis til dæmis með 
námskeiðum eða hópastarfi einhvers konar, en er engu að síður 
mikilvægt. Óformlegt nám byggir á skilningi og túlkun þátttakenda á 
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raunverulegum aðstæðum þar sem þeir auka færni sína til að takast á við 
eigin aðstæður á félagslegum forsendum. Óformlegt nám byggir á 
samskiptum við aðra og hefur t.d. mikið verið notað í sértæku hópastarfi 
með unglingum í áhættuhópum. Slík færni er stundum vottuð með 
viðurkenningu á þátttöku en það er þó ekki alltaf (Tissot, 2004 og Gísli 
Árni Eggertsson, 2007). 

2.3.Kenningar um reynslunám  
Námsumhverfi fyrir óformlegt nám er oft bundið við frístundastarf og 
námskeið, þar eru helstu námsaðferðir þær að það er lært með því að 
framkvæma hluti og námið byggist á reynslu þátttakenda og því telst 
reynslunám vera óformlegt nám (Gísli Árni Eggertsson, 2007). 

Þegar rætt er um nám og þroska unglinga er oft lögð mikil áhersla á 
reynslu þeirra sem grunn fyrir frekara nám og þroska. Dewey sagði að 
unglingar lærðu best með því að vera virkir og gera sjálfir (e. learning by 
doing), en það væri ekki nóg að vera líkamlega virkur heldur þyrfti 
hugurinn líka að vera virkur og einungis með því að hugsa um og meta 
reynsluna lærðu þeir (Dewey,  2000).  

Hugmyndafræðin sem reynslunám byggist á kemur upphaflega frá 
Þjóðverjanum Hahn, en þessi hugmyndafræði hans hlaut mis góðan 
hljómgrunn í upphafi. Það kom hins vegar að því að það var viðurkennt 
almennt að þessar aðferðir væru góðar til að vinna með ungu fólki í 
vanda, þar sem þær gæfu þátttakendum færi á að kynnast eigin 
félagslegum og líkamlegum árangri og um leið ýta undir sjálfsöryggi og 
jákvæða sjálfsmynd. Einnig þótti það sýnt að þátttakendur kynnist 
sjálfum sér betur, eigin styrkleikum og veikleikum, sem og því hvað það 
þýðir að tilheyra hópi. En reynslunám má skilgreina sem beina og virka 
námsreynslu einstaklings, sem hefur í för með sér raunverulegar 
afleiðingar. Einstaklingum er eðlislægt að geta lært í litlum hópum, af  
reynslu í gegnum samskipti við aðra og með ítarlegri beinni reynslu. 
Þessi lærdómur felur í sér munnleg samskipti, beina og áþreifanlega 
námsreynslu og fyrirmyndir frá öðrum. Reynslunám hjálpar 
einstaklingum að samþykkja þeirra eigin einstaka stíl og rödd (Prouty, 
Panicucci og Collinson, 2007). 

Kenning John Dewey um reynslunám gengur út á það að allt nám eigi 
sér stað í gegnum reynslu eða upplifun. Hann talaði fyrir því að 
nemandinn eða unglingurinn ætti að vera í miðju reynslunámsins og 
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kennarinn eða hópstjórinn ætti að vera eins og leiðbeinandi og þjálfari, 
það væri bráðnauðsynlegt til að skapa vettvang fyrir reynslunám (Prouty, 
Panicucci og Collinson, 2007). Dewey lagði mikla áherslu á athafnaþörf 
einstaklinga og mikilvægi þess að vekja áhuga þeirra á viðfangsefnunum. 
Hann taldi að leiðbeinandinn ætti að bera ábyrgð á því að gera umhverfið 
hvetjandi fyrir vöxt og þroska. Umhverfið þarf að vera mannlegt og gildi 
þess félagslegt (Dewey, 1940). Það er mikilvæg þekking að geta leyst 
viðfangsefni, undirstaða þekkingar verður alltaf að vera eigin reynsla 
þátttakenda og lögmálið er reynslunám, þ.e. að læra með því að 
framkvæma (Hartman, 1983). Til að fræðsla, m.a. fræðsla í gegnum 
tómstundir, leiði til menntunar er nauðsynlegt að hún byggist á reynslu, 
maður lærir af því sem maður tekur sér fyrir hendur. Möguleikar 
menntunar verða miklu meiri ef hún er byggð á reynslunámi undir 
skynsamlegri stjórn. Það eru augljós tengsl milli menntunar og náms og 
reynslu einstaklinga, en mikilvægt er að reyna stýra þeirri reynslu til að 
hún verði jákvæð og gagnleg. Nauðsynlegt er að gera sér vel grein fyrir 
hvaða félagsleg samskipti, efni og aðferðir nýtast í reynslunámi. Reynsla 
eða reynslunám er upplifun sem verður til í samskiptum við aðra. 
Umhverfið er því í raun það sem mótar reynslu einstaklingsins, sem hann 
fær í samskiptum við aðra og með því að láta reyna á eigin langanir og 
hæfileika. Um leið og einstaklingur færist úr einum aðstæðum í aðrar 
tekur hann eitthvað með frá fyrri aðstæðum til hinna síðari aðstæðna, 
einhverja ákveðna þekkingu eða færni sem hann svo getur nýtt í nýjum 
aðstæðum til að læra enn meira. Þetta ferli heldur áfram svo lengi sem 
einstaklingurinn lifir og er það sem kalla má reynslunám (Dewey, 2000). 

Reynslunám er því í raun ferli þar sem unglingar eru virkjaðir til 
þátttöku og fá út úr því   reynslu, sem mun hafa bæði ávinning og 
afleiðingar fyrir þá. Unglingarnir fá þá tækifæri til að auka þekkingu sína 
með því að gera tilraunir og/eða uppgötvanir í stað þess að heyra um eða 
lesa um þekkingu og uppgötvanir annarra. Þá ná þeir oftast að 
endurspegla reynslu sína með því að þróa nýja leikni, ný viðhorf og nýjar 
kenningar eða bara nýjar leiðir til að hugsa. En öflugustu námsleiðirnar 
eru einmitt þær sem fá unglingana til að setja fram vandamál og leysa 
þau, búa til merkingu og byggja upp skilning á viðfangsefninu. Aðferðin 
sem þeir nota til að læra er jafn mikilvæg og efnið sem þau eru að læra 
um. Slíkar aðferðir ættu að kenna þeim þannig að þau verði virkir 
þátttakendur í náminu eða verkefninu. Helstu styrkleikar við þessar 
aðferðir eru að þátttakendur fá tækifæri til að draga eigin ályktanir og 
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öðlast eigin lærdóm af þeirri reynslu sem hann upplifir (Prouty, Panicucci 
og Collinson, 2007). 

Kenning Kolb um reynslunám (e. experiental learning theory) býður 
upp á allt aðra sýn af námsferlinu en aðrar atferliskenningar um nám sem 
byggja á empirískri þekkingarfræði (e. empirical epistemology) eða 
öðrum kenningum um nám sem liggja að baki hefðbundnum 
menntunaraðferðum, aðferðum sem að mestu leyti eru byggðar á 
rökrænni hugsjónakenndri þekkingarfræði (e. rational idealist 
epistemology). Frá þessu ólíka sjónarhorni verða til margar ólíkar 
hugmyndir um hvernig menntun eigi að vera, um sambandið milli náms, 
vinnu og annarra athafna og um það hvernig þekking verður til. En 
samkvæmt Kolb þá er nám ferli þar sem þekking er búin til í gegnum 
umbreytingu á reynslu. Þessi skilgreining leggur áherslu á nokkra 
mikilvæga þætti í námsferlinu með hliðsjón af reynslu. Í fyrsta lagi er 
áherslan á aðlögun og nám en ekki efni eða árangur og niðurstöður. Í 
öðru lagi er lögð áhersla á að þekking sé umbreytingarferli, sem sé 
stöðugt í mótun eða endurmótun eða sem sé stöðugt verið að skapa eða 
endurskapa, en ekki sjálfstæður hlutur sem hægt er að fá eða dreifa. Í 
þriðja lagi er áherslan á það að nám umbreytir reynslu í bæði hlutlægu og 
huglægu formi. Að lokum, til að skilja nám verðum við að skilja eðli 
þekkingar og öfugt (Kolb, 1984). 

Hér á eftir er fjallað um reynslunámshring Kolb´s sem fjallar um fjóra 
þætti sem ákvarða reynsluna sem einstaklingur upplifir. En reynslunám 
snýst einmitt mikið til um upplifun einstaklinga á þeim verkefnum sem 
þeir eru að vinna með. Þessi hugmynd gengur út á þann hugsunarhátt að 
til þess að nám verði árangursríkt þurfi námsferlið að fylgja ákveðinni 
hringrás þar sem einstaklingar fara í gegnum ákveðin stig í sérstakri röð.  

Reynslu má samkvæmt reynslunámshring Kolb’s framkalla í 
skipulögðu ferli þar sem ákveðin lærdómsmarkmið eru sett fram og 
reynsla verður til í gegnum þátttöku í ákveðnum æfingum eða athöfnum. 
En til að nám eigi sér stað er mikilvægt að setja reynsluna í ákveðið 
samhengi.  

Á fyrsta stigi er markmiðið að fá einstaklinginn til að vera þátttakandi 
í nýrri reynslu og upplifun og að hann geti tengt hana við fyrri reynslu. 
Mikilvægt er að þessi upplifun sé sem fjölbreyttust og að einstaklingurinn 
skilji tilganginn með henni. 
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Næst er komið að því að meta reynsluna, skoða hver var upplifunin og 
hvað var verið að gera. Mikilvægt er að þátttakendur skoði hvernig þeim 
leið og hvað þeir hugsuðu á meðan á reynslunni stóð.  

Þriðja stigið einkennist af því að finna lausnir og draga ályktanir til að 
auka skilning og tengja reynsluna við annað sem verið er að fást við í 
skóla eða heima.  

Á síðasta stiginu er komið að því að framkvæma, að vinna úr 
reynslunni, þar þarf að takast á við raunveruleg viðfangsefni og 
sannreyna áunna færni sína. Mikilvægt er að hvetja þátttakendur til að 
yfirfæra reynsluna á raunverulegar aðstæður (Prouty, Panicucci og 
Collinson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Félagsleg hugsmíðakenning 

Vygotsky kom fram með kenningu um félagslega hugsmíð, þar sem 
áhersla er m.a. lögð á félagslegar aðstæður vitsmunaþroska. Þar kemur 
fram að samskipti milli óreynds einstaklings og reynds einstaklings væru 
forsendur fyrir árangursríku námi. Ef einstaklingar séu í réttum aðstæðum 
og góðum samskiptum, þá séu meiri líkur á að þeir þroskist hraðar og 
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betur. Samkvæmt kenningunni eru samskipti og samvinna bestu aðstæður 
einstaklinga til að læra og þroskast á jákvæðan hátt (Meyvant Þórólfsson, 
2003). Hugsmíðakenningin gengur mikið til út á það að þekking almennt 
sé algild, en að hver einstaklingur byggi upp þekkingu sína í út frá fyrri 
reynslu og í samræmi við þroska sinn. Hugsmíð er því vitsmunaleg í eðli 
sínu, þar felst nám í túlkun og er byggt upp skref fyrir skref eftir þörfum 
og þekkingu einstaklingsins. Nám er þá uppbygging þekkingar og fer 
fram með því að setja nýjar upplýsingar í samhengi við það sem þeir vita 
fyrir með því að ganga í gegnum líkamlegar og félagslegar athafnir og 
taka saman upplýsingar úr þeim athöfnum (Wilson, 1998).  

Hugsmíðakenningin á vel við í sértæku hópastarfi, því hún gengur út á 
virka þátttöku einstaklinga og þá er mikilvægt að tengja upplifanir því 
sem hver og einn hefur áhuga á, til að þeir sjái tilgang í því að leysa 
verkefnin og læra það sem til þarf. Til að ná því fram er mikilvægt að 
hópurinn komi saman og ræði val verkefna og útfærslur á þeim. 
Umgjörðin þarf einnig að vera hvetjandi og nauðsynlegt er að 
einstaklingar og hópurinn allur sjái árangur af vinnu sinni (Þuríður 
Jóhannsdóttir, 2009). Gert er ráð fyrir því að allir séu þátttakendur í 
verkefnum og séu í þeim hlutverkum að taka á móti upplýsingum og 
miðla þeim, líka leiðbeinandinn. Markmiðið er að allir fái sameiginlegan 
skilning á viðfangsefnunum svo að þekking byggist upp hjá öllum 
hópnum saman. Hópmeðlimirnir ná miklu betri tökum á viðfangsefunum 
með samvinnu og samtali, frekar en að glíma við það einir og sér og 
þannig verður árangurinn meiri  (Meyvant Þórólfsson, 2002). 
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3 Unglingsárin  

Talið er að í byrjun 20. aldarinnar hafi unglingsárin orðið að sérstöku 
æviskeiði í hugum Íslendinga. Þá breyttust lifnaðarhættir Íslendinga til 
muna og börn í þéttbýli fóru að verja meira af tíma sínum í skóla en í 
vinnu. Á síðustu árum hefur dregið enn meira úr aðgengi barna og 
unglinga að almennum vinnumarkaði og lengri skólaganga hefur orðið til 
þess að afmarka enn meira sérstöðu barna og unglinga í samfélaginu. 
Skipulagt tómstundastarf fyrir börn og unglinga hefur fengið formlegt 
sæti í nútíma þjóðfélagi okkar, einkum vegna þess að það er nú talið hafa 
mikilvægt uppeldislegt gildi. Líklegt er að áhrifaríkasta forvarnarstarfið 
sé það að bjóða unglingum upp á fjölbreytt og spennandi tómstundastarf, 
hvetja þá til að stefna að jákvæðum og uppbyggjandi markmiðum og 
þannig auka líkurnar á að þeir velji á eigin forsendum að lifa heilbrigðu 
lífi (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga 
Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  

Heimurinn hefur verið að breytast mikið og hratt síðast liðna áratugi. 
Þessar hröðu breytingar hafa aukið álag á unglinga og það getur verið 
erfiðara fyrir þá að fóta sig í lífinu. Hér er átt við breytingar eins og til 
dæmis upplýsingabyltinguna og tæknivæðinguna, eiturlyf verða 
aðgengilegri og kjarnafjölskyldan minnkar. Það teygist á unglingsárunum 
þegar vinnuálag á börnum og unglingum minnkar vegna hagræðingar sem 
hlýst af tæknivæðingunni, samræður augliti til auglits minnka og ungt 
fólk hreyfir sig minna en áður með tilkomu sjónvarps, tölva og GSM 
síma. Mikið álag er hjá mörgum fjölskyldum, yfirleitt vinna báðir 
foreldrar utan heimilisins og fólk er almennt mjög upptekið. Margir 
möguleikar eru í boði sem kosta sitt og geta jafnvel leitt til glæpa eins og 
eiturlyfjasölu, þjófnaðar og vændis. Unglingar geta oft á tíðum átt erfitt 
með að aðlagast þessu aukna álagi og áreiti (Ingram og Harris, 2001).  

Unglingsárin eru tími breytinga og nýrra og ögrandi viðfangsefna, það 
virðist stundum vera þannig að í hvert skipti sem unglingar snúa sér við, 
þurfi þeir að kljást við nýtt viðfangsefni eða leysa úr nýju vandamáli. Þeir 
þurfa að sættast við breytingar á líkamanum, mynda sér eigin skoðanir og 
fara að ákveða hvað þeir ætla að vera þegar þeir verða fullorðnir. Það sem 
skiptir máli á þessum tíma er sjálfstraust og sjálfsmynd unglinganna, en 
þessir tveir þættir geta ráðið úrslitum um það hvernig unglingum gengur 
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að komast yfir þetta tímabil lífs síns (Sigurður Grétarsson og Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, án ártals). 

Þroski sjálfsmyndar er eitt af erfiðustu verkefnum unglingsáranna, en 
þroskuð sjálfsmynd þýðir að einstaklingurinn hafi mótað sér einhvers 
konar heildarmynd af sjálfum sér. Unglingar eru oft óöruggir með sjálf 
sig á þessum tímum sem einkennast af miklum breytingum á líkamlegum 
og andlegum þroska og því er það þeim mikilvægt að finna samsömun í 
unglingahópum (Aldís Guðmundsdóttir, 1997). Sjálfsmyndin tengist því 
hvaða hugmyndir unglingar gera sér um eigin getu og takmarkanir 
(Sigrún Júlíusdóttir, 2002).  

Margar kenningar hafa í gegnum árin lagt áherslu á mikilvægi 
víxlverkunnar á milli foreldra og barna, en nú á dögum eru tengsl 
unglinga við félaga og vini einnig talin gegna mikilvægu hlutverki í 
þroska þeirra. Á unglingsárunum er algengt að hegðunarmynstur 
einstaklinga breytist. Unglingarnir fara að mynda blandaða hópa og fara 
að aðlaga sig að sameiginlegum gildum og atferli vinahópsins, mestur 
tími þeirra fer í að vera saman. Hlutverk einstaklingsins í hópnum 
breytist, unglingarnir nota hópinn á annan hátt en áður. Þeir eru farnir að 
brjótast undan vernduðu fjölskyldulífi út í það að vera sjálfstæðir 
einstaklingar, vinahópurinn er eitt tannhjólið í þessari breytingu. Erikson 
hefur bent á að viljinn til að mynda þröngan hóp og áhuginn á að aðlagast 
ríkjandi viðhorfum sé eðlilegur unglingum og hluti af ferlinu í átt að 
frekari þroska þeirra. Aðlögunin virðist aukast með aldrinum, samfara því 
má sjá sjálfsvirðingu þrettán til fjórtán ára unglinga fara dvínandi þar til 
þeir skilja að sérstaða hópsins hefur ekki áhrif á aðra. Á aldrinum tólf til 
fjórtán ára eru unglingar undir mestum áhrifum frá vinum eða hópum í 
öllu sem þeir gera. Á unglingsárunum myndast klíkur sem oft eru saman-
settar af sama kyni og eru mjög háðar félagsskapnum (Shaffer, 1999). 

Eins og áður segir fara blandaðir hópar að myndast á unglingsárunum. 
Áhrif vina aukast, en áhrif foreldra minnka. Athafnir skipta minna máli 
en skoðanir meira máli, þeir deila sameiginlegum hugðarefnum. 
Vinahópurinn er notaður til að losa sig frá foreldrum og undirbúningur 
fyrir fullorðinsárin hefst. Sjálfsmat minnkar, en vex svo aftur. 
Unglingurinn verður hópsál þangað til hann öðlast það mikið sjálfstæði 
að hann getur verið sjálfstæður innan hópsins (Shaffer, 1999). Víðtækar 
rannsóknir Thomas Berndt sýna fram á að fyrsta mynd af vinskap í 
grunnskóla opnar leiðina að því er virðist vera aðal skilningur á 
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gagnkvæmu trausti, vinir eru nú þeir sem hjálpa og treysta hver öðrum. 
Það sem þetta er líka aldurinn þegar skilningur barna á öðrum minnkar á 
ytra sviðinu en eykst á því sálræna, er því litið á vini sem eitthvað sérstakt 
fólk, með sérstaka kosti, en ekki bara þá sem eru í nálægð. Örlæti og 
hjálpsemi verður hluti af skýringunni á vináttu hjá mörgum unglingum. 
Berndt nefnir frekari breytingar á vináttu í uppvextinum, unglingar deila 
tilfinningum sínum og innstu hugsunum með vinum sínum og litið er á 
vináttu sem eitthvað frátekið og langvarandi. Vináttan einkennist oft af 
miklum samskiptum, mörgum klukkustundum og símtölum (Shaffer, 
1999).  
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4 Forvarnir 

Forvarnir geta verið tæki samfélagsins til að viðhalda eða koma á ástandi 
sem talið er vera æskilegt fyrir einstaklinga og samfélag (Árni Einarsson 
og Guðni R. Björnsson, 2001). Ýmsar rannsóknir á liðnum árum sýna að 
það skiptir miklu máli hvernig tómstundastarf unglingar velja að stunda. 
Það er greinilegt að slíkt starf sem er í umsjón ábyrgra aðila hefur mjög 
jákvæð áhrif á líf unglinga og að það geti dregið verulega úr líkum á 
vímuefnaneyslu að taka þátt í slíku starfi. Einnig hefur verið sýnt fram á 
jákvæð tengsl milli þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi og bættrar 
líðan, betri hegðunar og betri námsárangurs unglinga (Álfgeir Logi 
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Mikilvægt 
forvarnarstarf er unnið meðal annars með því að veita öllum unglingum 
tækifæri til að stunda skipulagt tómstundastarf við sitt hæfi, óháð 
efnahagsástandi sem þeir búa við og því hverjir hæfileikar þeirra eru. 
Einnig er nauðsynlegt að vinna að því hörðum höndum að minnka 
brottfall úr tómstundastarfi (Sigríður Hulda Jónsdóttir  o.fl. 2007). Það er 
því eins og segir hér að ofan að þátttaka unglinga í skipulögðu 
tómstundastarfi, eins og til dæmis í sértæku hópastarfi, sem boðið er upp 
á í öruggu umhverfi og er í umsjón fagfólks hefur ákaflega mikið 
forvarnargildi. Geti unglingar tekist á við jákvæð viðfangsefni í 
tómstundastarfi sínu aukast líkur á því að þau forðist áhættuhegðun en 
kjósi frekar jákvæðan og heilbrigðan lífsstíl (ÍTR, 2008).  

En forvarnarstarf er eitthvað sem á sér stað á mörgum vígstöðvum, t.d. 
í ýmis konar samráðshópum og gott samstarf er talið lykilatriði í 
forvarnarmálum. Undanfarin ár hefur forvarnarstaf á Íslandi einmitt 
þróast þannig að samráð milli ólíkra aðila hefur aukist til muna. 
Forvarnarstarf þarf að vera skipulagt og skipulagt sem stöðugt framtíðar-
verkefni, frekar en átaksverkefni sem standa yfir í stuttan tíma. Það þarf 
að vera víðtækt þar sem markmiðið er að byggja upp einstaklinga á 
jákvæðan hátt og gera þá sterkari, með áherslu á jákvæðan og 
skynsamlegan lífsstíl. Mikilvægt er að leggja áherslu á fyrirbyggjandi 
starf frekar en að grípa inn í þegar allt er komið í óefni. Forvarnarstarf er í 
rauninni fjárfesting til framtíðar og þar skiptir þolinmæði og þrautseigja 
miklu máli (Silja Björk Baldursdóttir,2004). 

Hægt er að skipta forvörnum í þrennt, fyrsta stigs forvarnir sem eiga 
að vera fyrirbyggjandi, þ.e. að koma í veg fyrir ákveðna áthættu eða að 
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vandi komi upp. Umhverfið er þá skipulagt þannig að það hámarki líkur á 
æskilegri hegðun. Fyrsta stigs forvarnir beinast að öllum og þar er mikið 
um fræðslu sem felst meðal annars í því að kenna aðferðir til að taka á 
vandamálum sem upp koma og leysa úr þeim áður en komið er í 
vandræði. Í fyrsta stigs forvörnum gagnvart börnum og unglingum er oft 
leitast við að beina þeim í tómstundastarf og íþróttir sem stuðla að því að 
þau velji heilbrigða lífshætti. Þarna er einnig mjög mikilvægt að fræða 
foreldra með það meðal annars að markmiði að bæta fjölskyldulíf og 
heilsu.  

Annars stigs forvarnir beinast að þeim einstaklingum sem sýna merki 
um að vera í áhættuhópi vegna ýmissa erfiðleika og þá er oft beitt 
svokallaðri íhlutun til að koma í veg fyrir frekari vanda. Við þessar 
aðstæður er m.a. beitt leitarstarfi, mikilli fræðslu og ráðgjöf. Þar er 
samvinna við fjölskyldur og skóla mikilvæg, þessir einstaklingar þurfa 
mikinn stuðning og þar er áherslan oft á að bæta félagsfærni og samskipti 
til að skapa betri líðan. Í sértæku hópastarfi er verið að vinna með fyrsta 
og annars stigs forvarnir. 

Þriðja stigs forvarnir eru inngrip, þær beinast að hegðun og lifnaðar-
háttum sem geta verið hættuleg einstaklingunum sjálfum og öðrum. Þar 
er unnið markvisst með einstaklingunum og oft getur verið um að ræða 
innlögn á stofnun sem beitir meðferð og ráðgjöf. Þegar komið er í þriðja 
stigs forvarnir eru oft sett á fót sérstök teymi sem kemur með 
einstaklingsmiðuð inngrip sem mæta þörfum hvers og eins (Fræðsla og 
forvarnir 2008 og Reykjavíkurborg, þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). 

Öflugt forvarnarstarf þarf að miða að því að bæta félagslegt umhverfi 
unglinga. Ljóst er að framboð á öflugu tómstundastarfi skiptir miklu máli, 
því rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli minni áhættu á 
vímuefnaneyslu og áhættuhegðunar og ástundun á skipulögðu 
tómstundastarfi. Með því að efla skipulagt tómstundastarf eins og til 
dæmis sértækt hópastarf er verið að beina menningu og lífsstíl unglinga í 
jákvæðan farveg (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 
Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Það er einnig mikilvægt 
að skipuleggja tómstundastarf fyrir unglinga þannig að það hafi sem mest 
uppeldislegt gildi, en sé um leið sem skemmtilegast. Því það er líklegt að 
þær forvarnir sem hafa mest áhrif séu þær þar sem unglingarnir sjálfir eru 
virkjaðir og þeim boðin fjölbreytt og áhugaverð markmið að stefna að. 
Þannig fá þeir góða ástæðu til að hafna neikvæðum og óhefðbundnum 
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lífstíl á þeirra eigin forsendum (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, 
Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

Forvarnir eru því í raun samheiti yfir ákveðnar aðgerðir sem miða að 
því að ná fram fyrir fram ákveðnum markmiðum og stefnu (Árni 
Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). Segja má að grunnur að öllu 
forvarnarstarfi fyrir unglinga sé fyrst og fremst að gera sér grein fyrir 
hvaða áhættuþættir séu fyrir hendi og að þekkja áhættuhegðun unglinga á 
hverjum tíma. Einnig er nauðsynlegt að þekkja viðhorf unglinganna til 
þessara þátta og athuga að þau geta verið breytileg á milli ára (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, Sigurlína Davíðsdóttir og Eyrún M. Rúnarsdóttir, 
1997). 
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5 Félagsmiðstöðvar  

Áður en byrjað er á umfjöllun um hópastarf í félagsmiðstöðvum er 
nauðsynlegt að fjalla félagsmiðstöðvar og hlutverk þeirra.  

Það er talið að lífsstíll unglinga mótist að miklu leyti í frístundum 
þeirra, þegar þeir eru ekki í skóla eða með fjölskyldunni. Félagsfræðingar 
hafa sýnt fram á að unglingar þrói frekar fljótt með sér ákveðinn stíl, sem 
hefur áhrif á hvernig lífsstíll þeirra verður síðar á ævinni. En þegar talað 
er um lífsstíl er yfirleitt verið að meina hvernig þeir kjósa að verja frítíma 
sínum og með hverjum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það skipti mjög 
miklu máli hvernig unglingar verji tímanum sem kallast frístundir. Að 
stunda félags-, tómstunda- og íþróttastarf sem stýrt er af fullorðnum og 
ábyrgum einstaklingum minnkar líkurnar verulega á því að unglingar 
velji sér lífsstíl sem felur í sér neyslu á ólöglegum vímuefnum eða 
reykingar (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís 
Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). 

Unglingar eru sífellt að endurskoða hugmyndir sínar um sig sjálf, m.a. 
vegna áhrifa frá umhverfinu. Það er því mikilvægt að þeir fái stuðning við 
að móta sjálfsmyndina frá sem flestum í umhverfinu. Það er mikilvægt að 
styðja við að þessi þróun á sjálfsmyndinni verði jákvæð, en það er til 
dæmis hægt að gera með því að kenna þeim að þekkja sjálf sig, að þau 
séu meðvituð um hlutverk fjölskyldunnar og hennar hlutverki í lífi þeirra. 
Það þarf líka að þjálfa þá til að taka ábyrgð á eigin lífi og styrkja þá til að 
taka sjálfstæðar ákvarðanir, móta eigin lífsstíl og setja sér markmið um 
framtíð sína (ÍTR, 2008). Í félagsmiðstöðvum er einmitt lögð áhersla á 
það að vera til staðar fyrir unglingana, veita stuðning og ráðgjöf eftir því 
sem þörf er fyrir. Þar þroskast unglingarnir félagslega og tilfinningalega 
og læra að eiga í samskiptum við aðra. Hópastarf er einmitt vettvangur 
fyrir þennan þroska og þar er einnig tækifæri til að læra samvinnu og 
þátttöku í ákveðnum verkefnum (Ragnheiður Stefánsdóttir, 1997).  Því 
betur sem unglingum tekst að ná heildarmynd af hugsunum sínum, 
viðhorfum, ástæðum og gerðum, þeim mun skýrari verður sjálfsmynd 
þeirra. Gera má ráð fyrir að sjálfsmynd unglinga mótist eða þróist hægt 
og sígandi og því er reynslan lykilþáttur í því ferli. Í hópastarfi sem 
vinnur með reynslunámskenningar er verið að styðja við slíka þróun á 
jákvæðan hátt og með því að læra af reynslunni verður sjálfsmyndin 
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sterkari því hið félagslega sjálf þróast og vex í gegnum samspil nýrra 
aðstæðna og fyrri upplifanna og reynslu (Árni Guðmundsson, 2007).  

Þeir sem notfæra sér þjónustu félagsmiðstöðva eru unglingar að 
stærstum hluta, því félagsmiðstöðin er fyrst og fremst staður fyrir þá og 
því er mikilvægt að þeir sem sækja þangað, fái að taka þátt í stjórnun 
hennar. Mikilvægt er að skapa aðstæður sem styrkja unglinga í að láta sig 
varða hvort annað og þar sem þeir læra að deila réttindum og skyldum. 
Unglingar þurfa að læra og fá tækifæri til að beita lýðræðislegum 
vinnubrögðum og því er mikilvægt að verkefnum sé dreift á þau og þeim 
leyfð þátttaka í ákvörðunum (Hrafnhildur Ástþórsdóttir, 2003). Það er 
mikilvægur hluti af lífi unglinga að eiga góðar stundir með jafnöldrum 
sínum og það er nauðsynlegt að skapa fyrir þá vettvang og aðstöðu til 
þess að njóta samvista við hvert annað í öruggu umhverfi. Það er einnig 
ákaflega mikilvægt að þeir fái að takast á við skapandi og fjölbreytt 
verkefni þar sem lögð er áhersla á virkni, sköpun og eigið frumkvæði, en 
þátttaka í slíkum verkefnum eykur reynslu þeirra og þekkingu, sem þau 
geta svo yfirfært á lífið sjálft. Í félagsmiðstöðvarstarfi er lögð áhersla á 
áðurnefnd atriði, ekki síst í gegnum reynslunám og óformlega menntun 
(Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 
2006).  

Þátttaka unglinga í tómstundastarfi er einn af hornsteinum fyrir 
uppbyggilegri þátttöku þeirra í samfélaginu sem þeir búa í. Með þátttöku 
í slíku starfi fá unglingar þjálfun í að vinna saman og taka ákvarðanir í 
samstarfi við aðra. Þar fer meðal annars fram þjálfun í framkomu og 
tjáningu sem er öllum einstaklingum mikilvægt veganesti í lífi og starfi. 
Skipulagt tómstundastarf eykur mannkosti hvers og eins einstaklings 
(Frumvarp til æskulýðslaga. Lagt fram á 133. löggjafarþingi, 2006-2007). 

Í nútíma þjóðfélagi eru félagsmiðstöðvar vettvangur fyrir margs konar 
uppeldisstarf, þar sem áhersla er lögð á aukinn þroska og ýmsa færni í 
gegnum fjölbreytt viðfangsefni og reynslunám. Þar er mikil áhersla á að 
þjálfa samskiptafærni, félagsfærni, efla samfélagslega virkni og styrkja 
sjálfsmynd (ÍTR, 2008). Hlutverk félagsmiðstöðva hefur meðal annars 
alltaf verið að stunda fyrirbyggjandi starf, starfsemi þeirra byggist á 
málefnum samtímans og þeim þörfum sem fyrir hendi eru hverju sinni og 
unnið er með á faglegum forsendum. Félagsmiðstöðvar eru því meðal 
annars ákveðin leið samfélagsins til að halda utan um tiltekna 
þjóðfélagsþróun og veita ákveðið öryggi fyrir ungt fólk. Í starfi 
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félagsmiðstöðva er unglingum meðal annars gefin tækifæri til að stunda 
áhugamál sín í jákvæðu og uppbyggilegu umhverfi (Árni Guðmundsson, 
2007). 

Á Íslandi eru í dag rúmlega 100 félagsmiðstöðvar í sveitarfélögum 
landsins. Félagsmiðstöð er staður, rekinn í flestum tilfellum af 
sveitarfélagi þar sem fullorðið fólk sér til þess að unglingar á aldrinum 
þrettán til sextán ára geti varið frítíma sínum án áfengis og vímuefna. 
Félagsmiðstöðvar geta verið nokkuð breytilegar bæði í stærð og 
starfsemi, en það eru þó nokkrir þættir í starfi þeirra sem eru 
sameiginlegir. Þar má til dæmis nefna að þar fer fram öflugt 
tómstundastarf, þar er unnið að því að örva og styrkja jákvæð samskipti 
og félagsþroska unglinga og þar fer fram ýmis konar forvarnar- og 
fræðslustarf. Í sumum félagsmiðstöðvum fer einnig fram tómstundastarf 
fyrir tíu til tólf ára börn (Samtök félagsmiðstöðva, 2008). 
Félagasmiðstöðvar eru einnig vettvangur fyrir óformlega menntun, því 
þeir unglingar sem sækja félagsmiðstöðvar fá verulega þjálfun í 
félagslegri færni, lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni. Einnig 
verða þeir með þátttöku í félagsmiðstöðvarstarfi færari í því að taka þátt í 
hópavinnu, þ.e. þjálfast í samskiptum og samvinnu við aðra og verða þar 
af leiðandi betur undirbúnir fyrir lífið (Árni Guðmundsson, 2007). 

Starfsemi félagsmiðstöðva er ekki lögbundin en í æskulýðslögum frá 
2007 kemur fram að leitast skuli við að einstaklingar sem starfa eða hafa 
umsjón með slíku starfi skuli vera lögráða og hafi menntun, þjálfun, 
reynslu eða þekkingu til starfsins. Þar kemur einnig fram að ef að 
sveitarfélög eða ríki standi fyrir slíkri starfsemi, skuli gæta þess að hún 
uppfylli reglur og lög um aðstöðu, aðgengi, öryggisþætti og hollustuhætti 
(Menntamálaráðuneytið, 2008). Flestar félagsmiðstöðvar starfa þó eftir 
starfsskrá sem gefin er út af æskulýðsskrifstofu viðkomandi sveitarfélags, 
þar sem fram koma helstu markmið og reglur starfsins. Í starfsskrá 
Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur er þess til dæmis getið að 
starfsskráin sé gefin út af skrifstofu tómstundamála. Þar kemur fram að 
með félagsmiðstöðvum sé verið að mæta þörfum unglinga fyrir samveru 
með jafnöldrum og frítímastarf. Einnig kemur þar fram að þátttaka í 
skipulögðu frítímastarfi sem er í umsjón fagfólks og í öruggu umhverfi, 
hafi mikið forvarnargildi. Með því að bjóða unglingum að takast á við 
jákvæð viðfangsefni og vinna að forvörnum með þeim, er verið að auka 
líkurnar á því að þeir forðist áhættuhegðun og kjósi frekar heilbrigða 
lífshætti.  
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Eitt af aðalmarkmiðum félagsmiðstöðva er að virkja unglinga í starfi 
félagsmiðstöðva og vinna að auknu gæðastarfi þar sem forvarnir í sinni 
víðustu mynd eru til grundvallar. Þar eiga að vera til staðar vettvangur og 
tækifæri fyrir unglinga til að sýna sjálfstæð vinnubrögð, axla ábyrgð og 
sýna frumkvæði (Elfa Stefánsdóttir og Geir Bjarnason, 2005). 

Meginstarfsþættir félagsmiðstöðva eru tveir, annars vegar hópastarf 
sem gefur unglingum kost á að starfa í minni hópum að áhugatengdum 
verkefnum. Í hópastarfi geta skapast mun persónulegri tengsl en í opnu 
starfi og þar gefast góð tækifæri fyrir leiðbeinendur að vera með beina og 
óbeina fræðslu, auk þess sem kostur gefst á umræðum um ýmis málefni 
sem tengjast unglingum og þeirra lífi. Hinn helsti starfsþátturinn er opið 
starf, þar sem unglingar geta nýtt sér aðstöðu félagsmiðstöðvar á 
opnunartíma. Í opnu starfi eru oft ýmis frístundatilboð í gangi svo sem 
ferðir, viðburðir og fræðsla í ýmsu formi (Félagsmiðstöðvar ÍTR, 2008). 

Yfir vetrartímann fylgir opnunartími félagsmiðstöðva starfssári 
grunnskólans, en er misjafn eftir hverri og einni félagsmiðsstöð og 
upplýsingar um hann er að finna á heimasíðum miðstöðvanna. Yfir 
sumartímann er ekki um formlegan opnunartíma að ræða, heldur er lögð 
áhersla á ýmis konar hópastarf (Félagsmiðstöðvar ÍTR, 2008). 

5.1 Starfsmenn félagsmiðstöðva 
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi starfsmanna í 
tómstundastarfi í uppeldishlutverki unglinga. Unglingar lifa í heimi þar 
sem hraðar breytingar eru og mikið áreiti dynur stöðugt á þeim, þeir vilja 
geta fengið lausnir á þeim vandamálum sem upp koma og um leið og þau 
koma upp. Starfsmenn tómstundastarfs eru í lykilhlutverki í þessu tilliti. 
Þeir eru í mestu návígi við unglingana og bindast þeim ákveðnu trausti. 
Þetta eru því mikilvægir aðilar og nauðsynlegt að unglingar geti leitað til 
þeirra með vandamál sín. Auk þess eru þeir í aðstöðu til að ná til þeirra 
unglinga sem standa höllum fæti (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán 
Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 
Jón Sigfússon, 2003). Mikilvægustu verkfæri sem starfsmenn 
félagsmiðstöðva hafa eru hann sjálfur sem fyrirmynd, hópurinn og allt 
það sem fer fram innan hans og þau verkefni sem starfsmennirnir vinna 
að með hópnum hverju sinni. Starfsmenn félagsmiðstöðva vinna með 
einstaklinga í hópum og hin faglega þekking starfsmanna felst í því 
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hvernig þeir skilja og styrkja jákvæða hegðun einstaklinga í hópnum 
(Árni Guðmundsson, 2007). 

Mikilvægt er að öllum starfsmönnum félagsmiðstöðva sé ljóst fyrir 
hvað starfið stendur, það er að segja hver sé tilgangurinn með starfinu, 
hver sé markhópurinn og hver framtíðarsýnin er. Tryggja þarf að 
starfsfólk fái reglulega fræðslu og menntun í samræmi við væntingar 
þeirra og þarfir (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). 
Starfsfólk skal hafa það að leiðarljósi að tryggja öllum börnum og 
unglingum sem sækja starf í félagsmiðstöðvum, vellíðan og öryggi í því 
starfi sem þar fer fram. Öllum á að geta liðið vel þar sem gagnkvæm 
virðing ríkir og hver og einn einstaklingur er boðinn velkominn í 
félagsmiðstöðvarnar á eigin forsendum. Ef starfsfólk þarf að vinna með 
viðkvæmar trúnaðarupplýsingar ber því skylda til að gæta þagmælsku og 
þegar starfsfólkið skrifar undir ráðningasamninga er það um leið að skrifa 
undir trúnaðaryfirlýsingu og þagnarskyldu, sú skylda helst þó látið sé af 
störfum. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að tilkynningarskyldan er 
ofar þagnarskyldunni samkvæmt barnaverndarlögum, það er að 
starfsfólki er skylt að tilkynna ef það verður vart við eða hefur grun um 
slæman aðbúnað eða misnotkun á börnum eða unglingum eða ef það telur 
að barn eða unglingur sé að stofna sjálfum sér eða öðrum í alvarlega 
hættu (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Í félagsmiðstöðvum er verið að vinna með unglingum í misjafnlega 
stórum hópum, það er því nauðsynlegt að starfsmenn fái þjálfun í því að 
vinna í hóp. Nauðsynlegt er að starfsmenn geti unnið sem ein heild að 
sameiginlegum markmiðum, til að það geti orðið er nauðsynlegt að hver 
og einn finni að hann skipti máli og fái hrós og hvatningu frá öðrum í 
hópnum. Mikilvægt er að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín (Ásrún 
Rúdolfsdóttir  o.fl. 2006). Starfsmenn félagsmiðstöðva eiga að hafa 
vellíðan og öryggi unglinga að leiðarljósi í öllu starfi miðstöðvarinnar og 
fylgja þeim verkferlum sem til eru þegar við á, eins og við undirbúning á 
viðburðum í ferðum og ef slys verða (Frumvarp til æskulýðslaga. Lagt 
fram á 133. löggjafarþingi, 2006-2007).   

Gott er að starfsmenn sýni starfi sínu virðingu, áhuga og einlægni. 
Þeir verða að deila ábyrgð og vera meðvitaðir um að viðhalda gæði 
starfsins. Til að slíkt geti orðið verða starfsmenn verða að hafa markmið 
starfsins stöðugt í huga svo að sýn þeirra á það sé skýr og skipuleg 
(Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). Að byggja upp 
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samband milli starfsmanna og sýna þeim tillitsemi eykur líkurnar á því að 
starfsmenn verði ánægðari, sem stuðlar að því að líklegra er að 
starfsmenn haldist í vinnu og taki þátt í verkefnum með jákvæðu 
hugarfari. Einnig hefur það komið í ljós að ef yfirmenn eru duglegir í að 
leiða markmiðavinnu svo hún verði skýr og skipuleg eykur það ánægju 
starfsmanna og öryggi og fær þá til að leggja sig meira fram um að vinna 
að lausn verkefna (Huges, Ginnet, Curphy, 2006). 

5.2  Unglingalýðræði í félagsmiðstöðvum  
Samkvæmt 12. og 13. grein barnasáttmálans eiga allir unglingar rétt á því 
að láta skoðanir sínar í ljós í öllum þeim málum er varða þá. Einnig eiga 
þeir rétt á að tjá sig um það sem þau vilja,  leita sér upplýsinga og koma 
þeim á framfæri (Umboðsmaður barna, án ártals). 

Í dag eru félagsmiðstöðvar einar af fáum stöðum þar sem unglingar 
eiga að bera ábyrgð og geta haft raunveruleg áhrif. Í félagsmiðstöðvum 
geta unglingar því kynnst því af eigin raun hvernig lýðræði virkar (Árni 
Guðmundsson, 2007). En félagsmiðstöðvastarf byggir á miklu leyti á 
hugmyndafræðinni um unglingalýðræði og það er sú leið sem notuð er til 
að tryggja að unglingarnir geti haft áhrif á það starf sem fram fer í 
félagsmiðstöðvunum. Þar er lögð mikil áhersla á þátttöku einstaklinga, 
virkni, þátttöku og ábyrgð. Kosið er í sérstakt unglingaráð 
félagsmiðstöðva og í því sitja unglingar sem hafa boðið sig fram og eru 
lýðræðislega kjörnir. Eitt af mikilvægustu störfum unglingaráða er að 
virkja sem flesta unglinga til þátttöku í starfi félagsmiðstöðva, en einnig 
skipuleggja þeir dagskrá félagsmiðstöðvarinnar og framkvæma í samráði 
við starfsmenn. Þeir unglingar sem sitja í unglingaráði þurfa að vera 
fyrirmynd annarra og þeir bera líka ábyrgð á því að gott 
upplýsingastreymi sé á milli þeirra og annarra unglinga og starfsfólks. 
Eitt af markmiðum unglingaráðs er að þjálfa unglinga í að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir og læra að taka afleiðingum þeirra, sem og að læra 
gagnrýna hugsun og víðsýni. Að vera í unglingaráði er því góður 
undirbúningur fyrir lífið sjálft (ÍTR, 2006). 

Félagsmiðstöðvar eru því staðir þar sem unglingar geta fengið að bera 
ábyrgð og hafa áhrif, þar geta unglingar kynnst hvernig lýðræði gengur 
fyrir sig, fengið að upplifa að allir hafa jafnan rétt og eru jafn mikilvægir. 
Þar er haft að leiðarljósi að málefni er varða unglinga eru mikilvægustu 
málin í daglegum rekstri félagsmiðstöðva. Það eru nokkur atriði sem helst 
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eru lögð áhersla á samkvæmt hugmyndafræði unglingalýðræðis, til dæmis 
þurfa allar reglur og lög að vera ákaflega skýr varðandi þær ákvarðanir 
sem unglingaráð getur tekið. Einnig er lögð áhersla á að allar stærri 
ákvarðanir séu teknar á sem breiðustum grundvelli. Heppilegt getur verið 
fyrir unglingaráð að halda stórfundi þar sem allir unglingar geta tekið þátt 
og kosið um mál, þannig að sem flestir eigi kost á að hafa áhrif. Gæta 
verður að ákvarðanir unglingaráðs stangist ekki á við landslög eða reglur 
og að tekið sé mið af fjárhagsramma félagsmiðstöðvarinnar. Annað sem 
er mikilvægt er að starfsmenn séu meðvitaðir um að þeir séu 
leiðbeinendur og mæti unglingunum á jafnréttisgrundvelli (Árni 
Guðmundsson, 2007). Félagsmiðstöðvar eru staðir fyrir unglinga og því 
mikilvægt að þeir taki þátt stjórnun og ákvörðunum. Með 
unglingalýðræði myndast gott tækifæri til að þjálfa vitsmuna- og 
tilfinningaþroska unglinganna, styrkja sjálfsmynd þeirra og auka 
vitsmunaþroska (Hafþór Birgisson, 2004).  

Hópastarf getur verið góður vettvangur til að leggja áherslu á 
viðfangsefni sem auka sjálfstæði, ábyrgð og virkni þátttakenda í 
lýðræðislegu starfi (Hrafnhildur Ástþórsdóttir 2003). En til að kenna 
unglingum lýðræðisleg vinnubrögð og gefa þeim kost á að taka þátt í 
lýðræðislegum vinnubrögðum getur þátttaka og verkefnavinna í 
hópastarfi verið góð leið (Menntamálaráðuneyti, 2008).  
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6 Hópastarf  

Hópastarf er starf þar sem einstaklingar koma saman og vinna saman að 
verkefnum, þar sem starfinu er stjórnað af fagmanneskju sem aðstoðar 
einstaklingana í hópnum við að ná sameiginlegum markmiðum 
(Gladding, 1999). Almennt má skipta hópastarfi í sértækt hópastarf eða 
áhugasviðshópa, út frá því starfi sem þar fer fram.  Ef um er að ræða 
almennt hópastarf eða áhugasviðshópa, þá eru hóparnir myndaðir á annan 
hátt en ef um er að ræða sértækt hópastarf. Í áhugasviðshópum er 
áhugahvötin oftast aðalatriðið, unglingarnir skrá sig sjálfir í hópinn og 
ekki fer eins mikil vinna í það að sameina hópinn og láta hann setja sér 
markmið. Í slíkum hópum eru þátttakendur oft meira á eigin forsendum 
(Newman og Newman, 2001). 

Unglingar eyða yfirleitt mikið af tíma sínum í hópum. Þetta eru ýmis 
konar hópar, eins og skólahópurinn, fjölskyldan, félagar úr íþróttum eða 
annars staðar frá. Jafnaldrar eru sérstaklega mikilvægir fyrir unglinga og 
þeir geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Unglingar samsama sig 
sterklega gildum hópsins og því er það gott að þeir séu hluti af hóp sem er 
með jákvæð og uppbyggileg gildi og viðhorf. Það getur fylgt því ákveðin 
togstreita að breytast úr barni í fullorðinn einstakling. Hópastarf af ýmsu 
tagi getur verið hjálplegt fyrir unglinga í þeirri stöðu. Hópar geta veitt 
félagslegan stuðning, stuðlað að námi, minnkað innri og ytri þrýsting og 
stuðlað að þroska þátttakenda. Gott hópastarf býður upp á opnar 
spurningar og umræður um gildi og viðhorf og tækifæri til að þjálfa 
samskiptahæfni með jafningjum og fullorðnum. Þar gefst tækifæri á að 
ræða ýmis málefni sem brenna á unglingunum og þeir fá hlutverk, axla 
ábyrgð og læra að taka tillit til annarra (Gladding, 1999). 

Það er oft lögð mikil áhersla á þroska sjálfsvitundar og þá gleymist oft 
að fjalla um mikilvægi þess fyrir unglinga að þroska með sér hópvitund, 
án þess að lítið sé gert úr því fyrrnefnda. Það þarf að leggja áherslu á það 
jákvæða ferli sem felst í því að tengjast og tilheyra öðrum. Unglingar leita 
eftir tengingu og styðjandi samskiptum við aðra, sem hjálpar þeim að 
taka þá áhættu sem að lokum stuðlar að skýrt mótaðri sjálfsvitund. 
Nauðsynlegt er að hafa í huga að aðalhvati unglinga er að skilja hópinn 
og hvernig þeir falla þar inn sem þátttakendur sem eru metnir að 
verðleikum. Þessi þroskaverkefni hjálpa unglingum að fóta sig í 
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samfélaginu þegar að því kemur að þeir þurfa að standa á eigin fótum 
(Newman og Newman, 2001). 

Þrátt fyrir að hópar geti verið af mismunandi tagi á allt hópastarf 
ýmislegt sameiginlegt og því má ekki gleyma þegar verið er að skoða 
þörfina fyrir mismunandi hópastarf. Það eru ákveðin grundvallaratriði 
sem þurfa að vera til staðar í öllu hópastarfi til að það verði árangursríkt. 
Þessi sameiginlegu atriði auðkennast á því að horft er bæði á þá þróun 
sem á sér stað hjá einstaklingnum í starfinu og samspilið á milli 
þátttakenda allra (Gladding, 1999). 

Í hópastarfi og fræðslu þar sem meginmarkmiðið er að vinna með 
tilfinningar og viðhorf er mikilvægt að unnið sé með viðfangsefni og 
aðferðir sem vekja áhuga unglinganna og virkja þá til þátttöku. Kenningar 
um reynslunám leggja einmitt áherslu á að viðfangsefnið, það er reynslan 
sem verður til hafi persónulega þýðingu fyrir þátttakendur. Gildi 
rökræðna, sjálfskoðunar og tjáningar er mikið og í hópastarfi er 
nauðsynlegt að leggja áherslu á aðferðir sem byggja á þeim þáttum 
(Ingvar Sigurgeirsson og Sigurður Pálsson, 1982). Annað markmið með 
hópastarfi er að gefa unglingum möguleika á að verja frístundum sínum í 
umhverfi og aðstæðum sem þau kjósa sér til að vinna með áhugamál sín. 
Viðfangsefni hópastarfs skulu vera valin með það í huga að þau séu 
fyrirbyggjandi og búi unglinga betur undir framtíðina, bæði félagslega og 
persónulega (Árni Guðmundsson, 2007). 

Meginmarkmið með reynslunámi eru einnig að virkja þátttakendur í 
starfi hópsins, að þeir taki þátt í því en séu ekki áhorfendur. Að þeir séu 
virkir tilfinningalega, vitsmunalega, félagslega og líkamlega, en það 
eykur líkur á ósviknu lærdómsferli. Til að ná því þarf að hvetja 
þátttakendur til að vera forvitnir, spyrja spurninga og leysa ágreiningsefni 
með því að vinna lausnamiðað. Einnig á að ýta undir ábyrgðarkennd 
þeirra, sköpunargáfu og að þeir tjái eigin skoðanir (Prouty, Panicucci og 
Collinson, 2007). Það er þó mikilvægt að hafa í huga að þær upplýsingar, 
hugmyndir og orð sem þátttakendur í hópnum skiptast á ásamt 
samskiptamynstri og samskiptum almennt eru mikilvægir áhrifavaldar á 
það hvernig hópastarfið þróast.  En blanda af þessum þáttum er það sem 
ræður endanlega því hvernig stemmingin í hópnum verður (Gladding, 
1999). 
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6.1 Undirbúningur fyrir hópastarf  
Þegar unnið er að undirbúningi fyrir hópastarf kemur fram mikilvægi 
þess að unnið sé eftir skýrum markmiðum. Gildi þess að skilgreina 
markmið þegar hópastarfið er skipulagt felst meðal annars í því að með 
skýrum markmiðum um tilgang og takmark viðfangsefna er komin 
forsenda þess að hægt sé að skipuleggja starfið með markvissum hætti. 
Með skilgreindum markmiðum er átt við skráðar lýsingar á hópastarfi og 
tilgangi þess ásamt þeim árangri sem að er stefnt. Þetta getur líka 
auðveldað hópstjóranum að sjá hver kjarninn er í því sem til stendur að 
gera í hópastarfinu. Markmið geta verið ákaflega góður leiðarvísir um 
alla uppbyggingu og skipulag starfsins og grundvöllur þess að hægt sé að 
meta eftir á hvernig til tókst. Það er þó ljóst að hópstjórinn verður að hafa 
ákveðinn sveigjanleika gagnvart markmiðunum, því ýmsar ástæður geta 
orðið til þess að markmiðin reynast þegar upp er staðið vera óraunhæf. 
Einnig getur áhugi og jafnvel reynsla þátttakenda verið þannig að ástæða 
getur verið að ýta markmiðunum til hliðar um tíma eða jafnvel breyta 
þeim eða setja alveg ný (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Áður en farið er af stað í að skipuleggja hópastarf er nauðsynlegt að 
skoða og skilja hverjir það eru sem starfið er ætlað fyrir. Svo þarf að 
áætla hverjar þarfir þeirra eru, vilji  og væntingar. Einnig er mikilvægt að 
þátttakendur hafi skýrar og réttar upplýsingar um hópastarfið sem fram á 
að fara og í því skyni er nauðsynlegt að allar upplýsingar komist til skila. 
Að lokum verður að gæta þess að bjóða þeim unglingum sem líklegt er að 
græði mest á hópastarfinu þátttöku í því (Gladding, 1999). Einnig verður 
áður en farið er af stað í hópastarf að þjálfa tilvonandi stjórnendur og gera 
þá meðvitaða um að verkefnin í hópunum verða að samræmast stefnu og 
starfsemi félagsmiðstöðva (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór 
Ingason, 2007). Það verður einnig að setja sé skýr markmið fyrir starfið 
sem fram á að fara í hópnum, þar sem fram kemur hvert hlutverk hópsins 
sé og hópstjórans, hvert á að stefna með starfinu og hver eru helstu 
markmiðin (Ásrún Rúdolfsdóttir  o.fl. 2006). 

Til að hópastarfið gangi vel er einnig mikilvægt að vinna eftir skýrum 
fyrir fram skilgreindum markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
Hópastarf gefur unglingum færi á að starfa í minni hópum að ýmsum 
verkefnum sem tengjast áhugamálum þeirra undir leiðsögn frá 
starfsmanni félagsmiðstöðvar. Í hópastarfi skapast oft persónulegri tengsl 
milli þátttakenda og þar gefast tækifæri fyrir óbeina og beina fræðslu 
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ásamt því að hægt er að fjalla vel um ýmis unglingatengd málefni 
(Félagsmiðstöðvar ÍTR, 2008).  

6.2 Framkvæmd á hópastarfi  
Til að hópastarf gangi vel er nauðsynlegt að vinna stöðugt með ýmsa 
þætti til að árangur náist. Það þarf til dæmis sífellt að hvetja unglingana 
áfram til að taka virkan þátt í starfi hópsins, fylgjast með hegðun þeirra, 
halda þeim við efnið og gefa þeim endurgjöf og einhvers konar 
viðurkenningu á því sem þeir eru að gera. Hópstjórar þurfa að vera góð 
fyrirmynd og gæta þess að hefja og ljúka öllum fundum á formlegan eða 
ákveðinn hátt. Einnig er mikilvægt að huga að umhverfi hópsins og að 
hópastjórar gæti þess að öllum þátttakendum líði vel í hópnum, því þá eru 
þeir líklegri til að vilja taka áhættu og gefa af sér í starf hópsins. Það þarf 
að gera tímaramma, hversu lengi á hópastarfið að vera í gangi og hvað á 
hver fundur að vera langur. Til að koma einhverju í verk mega fundir 
ekki vera of stuttir, en of langir fundir geta orðið til þess að þátttakendur 
verða þreyttir og missa einbeitningu og áhuga. Það fer að sjálfsögðu 
aðeins eftir eðli hópastarfsins hvað er hæfilega langt, en í flestum 
tilfellum ætti einn til einn og hálfur klukkutími að vera mátuleg lengd á 
fundi. Einnig þarf að hafa í huga hvernig hóp á að mynda, við hvaða 
aðstæður er hópurinn myndaður, hvaða þarfir þátttakendur hafa og hvert 
er hlutverk þeirra og hvað ætlar hann að fara að gera (Gladding, 1999).  
Til að hægt sé að skipuleggja starfið með markvissum hætti er 
nauðsynlegt að hugmyndir um tilgang þess sé skýrt sem og að hvaða 
árangri er stefnt á að ná.  Með því að skrá skipulega lýsingar á 
markmiðum er auðveldara að byggja upp gott hópastarf og um leið er 
kominn grundvöllur fyrir því að hægt sé að meta starfið eftir á (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999).  

6.3 Mat á hópastarfi 
Til eru nokkrar gerðir matsaðferða, formlegt mat er þegar þegar 
upplýsinga er safnað á kerfisbundinn hátt til að ákvarða gæði og gildi 
starfsins. En þegar mat er óformlegt er ekki farið eftir neinum ákveðnum 
viðmiðum, heldur er það eitthvað sem ákveðið er hverju sinni. 
Leiðsagnarmat er notað þegar aðaltilgangurinn með matinu er að afla 
upplýsinga til að bæta starf eða þjónustu. Lokamat er aftur á móti notað 
þegar verið er að ná í upplýsingar til að meta gæði og ákveða hvort eigi 
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að halda áfram með ákveðna þjónustu eða verkefni, hætta við eða bæta. 
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). 

Markmið með mati á hópastarfi er að gera hópstjórum kleift að 
endurskoða vinnu hópsins á gagnrýninn hátt. Það getur líka gefið þeim 
gott tækifæri til að meta gildi þjónustunnar og meta árangur. Gott er að 
meta starfið bæði á meðan það fer fram og í lok þess. Mótandi mat (eða 
leiðsagnarmat) á sér stað á meðan á hópastarfinu stendur og þá er skoðað 
hvar hópurinn er staddur og hvernig hann komst þangað sem hann er. 
Einnig er þá gott að skoða hvað lærst hefur á leiðinni og hvað á að gera í 
áframhaldinu til að ná þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. 
Endanlegt mat (lokamat) á sér stað í lok hópastarfs og þá er skoðað hvort 
markmiðum hafi verið náð, hvernig og hvers vegna þau náðust eða náðust 
ekki. Hvað var það sem lærðist og hvað er gott að hafa í huga í 
framtíðinni í sambærilegu hópastarfi (Ingram og Harris, 2001). 

6.4 Mikilvægi hópastarfs í félagsmiðstöðvum 
Það getur verið erfitt að breytast úr því að vera barn og í það að vera 
unglingur, en ýmis konar hópastarf getur verið hjálplegt í þeirri stöðu. 
Hópastarf getur ýtt undir alls kyns nám og þroska, Hópastarf getur veitt 
unglingum stuðning til að takast á við hvers konar þrýsting og togstreitu 
sem þeir kunna að standa frammi fyrir. Það getur einnig þjálfað 
samskiptafærni og þjálfað unglingana í að taka þátt í opnum umræðum 
um ýmis viðhorf og viðmiðanir. Hópastarf á að vera faglegt starf þar sem 
verið er að vinna að ákveðnum verkefnum að sameiginlegu markmiði, 
það á einnig að vera undir stjórn einstaklinga sem hafa reynslu og 
þekkingu af slíku starfi (Gladding, 1999). 

Hópastarf er því mikilvægur hluti af starfi félagsmiðstöðva. Í gegnum 
allt starfið í hópum eru þátttakendur endalaust að skapa og túlka orð, 
athafnir og kringumstæður. Hver og einn unglingur lifir í ákveðnum 
aðstæðum, við ákveðin félagsleg skilyrði sem eru sambland af aðstæðum 
og öðru fólki. Aðstæður eru mismunandi eftir því hvar unglingarnir eru 
og þeir læra t.d. að heima eru ákveðnar aðstæður, þar sem gilda ákveðnar 
reglur og samskipti. Þegar unglingar koma svo í grunnskóla gilda svo 
aðrar reglur og samskiptamynstur og þau læra smátt og smátt hvaða 
aðstæður og samskiptaaðferðir gilda hverju sinni  Í hópastarfinu er 
einmitt vettvangur til að skapa aðstæður fyrir unglinga til að læra að 
takast á við mismunandi aðstæður og málefni og geta þjálfað sig í því að 
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bregðast við á mismunandi hátt eftir aðstæðum. Þannig er í raun verið að 
auka félagsfærni unglinga með því að búa til aðstæður þar sem þeir þurfa 
að takast á við hluti sem koma óvænt upp og þar sem þeir þurfa að læra 
að vinna með öðrum, til að þroska félagsfærni og getu til að standa á 
eigin fótum (Ingram og Harris, 2001). 

Starfsmenn félagsmiðstöðva reyna að veita þeim unglingum sem hafa 
engin áhugamál sérstaka athygli og leitast við að virkja þá í hópastarf. Því 
í gegnum hópastarf eru miklar líkur á því að einstaklingar finni hjá sér 
áhuga á einhverju starfi sem gæti síðar orðið áhugamál þeirra. Innihald 
tómstunda er afar mikilvægt, því skipulagt tómstundastarf krefst 
ákveðinnar þekkingar og þar eru þátttakendur alltaf að læra. Því er það 
ljóst að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi er í raun lærdómur á ýmsa 
vegu (Árni Guðmundsson, 2007). 

6.5 Sértækt hópastarf 
Sértækt hópastarf er skipulagt þannig að í hópinn eru valdir einstaklingar 
í samráði við ýmis þverfagleg teymi eða til dæmis skólastjórnendur, 
námsráðgjafa, kennara eða félagsþjónustu. Þá er verið að vinna skipulega 
að með ákveðna þætti sem eru fyrir fram ákveðnir hverjir eru (Gladding 
1999 og Silja Björk Baldursdóttir, 2004). 

Þeir unglingar sem valdir eru í til að taka þátt í sértæku hópastarfi eru 
einstaklingar sem hafa þörf fyrir að taka þátt í ákveðnu starfi, til dæmis til 
að rjúfa félagslega einangrun eða stöðva áhættuhegðun. Í slíku hópastarfi 
er mjög markvisst verið að vinna með sjálfsmynd og efla félagsfærni, 
brjóta upp óæskilega hegðun og stuðla að heilbrigðum lífsháttum. Slíkt 
starf krefst mikils og faglegs undirbúnings og vanda verður mjög val á 
hópstjórum, þátttakendum og verkefnum sem vinna á að í hópnum ( 
Newman og Newman, 2001). Í slíkum hópum er unnið mikilvægt 
forvarnarstarf, en forvarnir eru í raun viðfangsefni sem ná yfir mjög vítt 
svið. Til að þær skili árangri og hafi áhrif þarf samfélagið allt að vera 
meðvitað um sameiginlega stefnu í þeim málum (Sigríður Hulda 
Jónsdóttir  o.fl. 2007). 

Í sértæku hópastarfi er eins og áður segir verið að vinna með sérstaka 
hópa að fyrirfram ákveðnum markmiðum. Þetta geta verið hópar þar sem 
verið er  að vinna með félagslega einangraða unglinga, sem þurfa 
sérstakan stuðning og þjálfun til að efla félagsfærni, sjálfsmynd og 
sjálfstraust. Einnig getur verið um að ræða hóp af unglingum sem eiga 
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við samskipta- og hegðunarvandamál að stríða, þá er markmiðið oft að fá 
þátttakendur til að skoða eigin hegðun og taka ábyrgð á henni, koma í veg 
fyrir áhættuhegðun og þjálfa jákvæð samskipti. Stundum er unnið 
sérstaklega með stelpu- og strákahópa með sérstök markmið í huga, 
stelpur og strákar eru ólík að mörgu leyti og því getur verið gagnlegt að 
vinna í kynjaskiptum hópum (Gladding, 1999).  

Unglingum sem líður vel með sjálfa sig og finna að þeim er treyst eru 
líklegri til að taka jákvæðar ákvarðanir. Upplýsingar um skaðsemi 
fíkniefna, áhersla á sjálfsvirðingu, heilbrigt líferni og góðar fyrirmyndir 
eru dæmi um forvarnarstarf sem hægt er að vinna á mörgum sviðum, t.d. í 
sértæku hópastarfi í félagsmiðstöðvum. Ein leið til að bæta sjálfsmynd 
unglinga er að aðstoða þá við að finna sér áhugamál sem henta þeim því 
rannsóknir sýna að skipulagt tómstundastarf dregur verulega úr líkum á 
því að unglingar leiðist út í fíkniefnaneyslu eða aðra áhættuhegðun. Því 
sá unglingur sem á sér spennandi áhugamál sem veita honum útrás og/eða 
lífsfyllingu  er líklegri til að velja áhugamálin  fram yfir varhugaverðan 
lífsstíl. Samvera í jafningjahópi sem hefur jákvæðan lífsstíl hefur góð 
áhrif á unglinga og er þeim hvatning til góðra verka (Umboðsmaður 
barna, án ártals).  

Í sértæku hópastarfi getur verið gott að vinna samkvæmt kenningum 
um reynslunám, þar sem ein af grundvallar forsendunum er að þau 
verkefni sem lögð eru fyrir í hópasarfinu feli í sér áskoranir. Þessar 
áskoranir geta verið af ýmsum gerðum, bæði líkamlegar og andlegar. Það 
verður þó að gæta þess að þessar áskoranir séu við hæfi hvers og eins 
einstaklings, hreyfi aðeins við þeim og reyni hæfilega á þá, en séu ekki 
þannig að einstaklingum líði illa eða finni fyrir mikilli vanhæfni (Prouty, 
Panicucci og Collinson, 2007). Samkvæmt kenningum um reynslunám 
þarf að hafa í huga að til  að geta lært af reynslu sinni er gott að hópur að 
hafi meðlimi sem geta tekið virkan þátt í starfi hópsins og lagt sitt af 
mörkum til að hópurinn nái tilgangi sínum (raunveruleg reynsla eða 
upplifun), þeir þurfa að geta tekið þátt í íhugun og umræðum um reynslu 
hópsins (íhugul athugun), geta tekið þátt í gagnrýnni hugsun um vinnu 
hópsins (óhlutbundin hugtakamyndun), og geta tekið ákvarðanir og 
framkvæmt viðeigandi aðgerðir (virk tilraunastarfsemi). Hópar þróast 
með skapandi spennu milli þessara fjögurra námsþátta (e. learning 
modes) og í fullkomnum námshring (e. learning cycle) koma 
hópmeðlimir að öllum þessum fjórum grunnþáttum; þ.e. upplifa, íhuga og 
framkvæma, í gagnkvæmu ferli sem tekur tillit til námsaðstæðna. Þróun 
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hópa er þannig ferli sem felst í því að hópurinn verður til eða skapar sig 
sjálfur  með því að hópmeðlimir læra af reynslu sinni (Adams, Kayes og 
Kolb, 2004). 

Ein kenning sem lögð hefur verið fram um þróun hópa er að í sértæku 
hópastarfi sé mikilvægt að hópstjórinn sé meðvitaður um að allir hópar 
gangi í gegnum ákveðið ferli á meðan hópurinn starfar. Fyrsta stigið er 
þegar hópurinn er að myndast (e. forming), unglingarnir eru að hittast og 
allir eru að þreifa sig áfram með það hvaða samskiptareglur gilda í 
hópnum og hvað er leyfilegt innan hans. Traust myndast og einstaklingar 
verða að meðlimum ákveðins hóps. Á næsta stigi (e. storming), fara 
einstaklingar í hópnum að finna sína stöðu og takast á um völd innan 
hans. Hópurinn er byrjaður að takast á við verkefni sem geta jafnvel verið 
erfiðari en haldið var í upphafi. Þarna getur skapast ósamstaða og 
hópmeðlimir jafnvel skipt sér í lið eftir verkum og ákveðin goggunarröð 
myndast.  Þriðja stigið (e. norming) er þegar einstaklingar eru byrjaðir að 
finna sig í hópnum, fara að sættast og hópurinn verður að einu liði. Þá eru 
einstaklingar farnir að geta sett fram skoðanir og gagnrýni á 
uppbyggilegan hátt og samstarf myndast á milli einstaklinga frekar en 
samkeppni. Á síðasta stiginu (e. performing) eru allir farnir að vinna 
mjög vel saman að lausnum á verkefnum og farnir að nýta sér styrkleika 
hvers annars. Allir eru orðnir sáttir og ánægja og vellíðan einkennir 
hópinn (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007).  

6.5.1 Hlutverk hópstjóra í sértæku hópastarfi 

Í upphafi er afar mikilvægt að hópstjórar skilgreini tilganginn með 
sértæka hópastarfinu, þarfir þeirra sem koma til með að vera í hópnum, 
kunnáttu þeirra, hæfileika og áhugamál. Jafnframt þarf að skilgreina hvað 
eigi að gera og af hverju. Þegar svo er farið er af stað í að skipuleggja 
hópastarfið er mikilvægt að hópstjóri passi upp á að halda niðri kostnaði 
við þátttöku, til að sem flestir eigi kost á að taka þátt án tillits til hvað þau 
eiga mikið af peningum. Einnig er mikilvægt að mæta þeim sem sækja 
hópastarfið á þeirra eigin forsendum en ekki þar sem við viljum að þau 
séu. Hópstjórar í sértæku hópastarfi þurfa að vera vel virkir, framsýnir og 
gæta þess að staðna ekki. Til þess að koma í veg fyrir stöðnun verður 
stöðugt að vera að meta starfið og skoða hugmyndir til að bæta það. Ef 
upp koma vandamál þarf að skoða þau, hvers eðlis þau eru og af hverju 
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þau koma upp og leysa þau síðan á viðeigandi hátt (Ingram og Harris, 
2001). 

Það er mjög misjafnt eftir gerð hópa hvaða markmið eru sett, en til að 
tryggja að starfið sé skili því sem til er ætlast, þarf að huga að ýmsum 
atriðum. Eins og áður hefur komið fram þarf að setja markmið, en það er 
ekki nóg að setja þau, heldur verður að gæta þess að hópmeðlimir séu 
sammála þeim og þekki þau. Það þarf að skapa umhverfi þar sem fólk 
þori að segja skoðanir sínar og ræða þannig skapast lærdómsvettvangur. 
Starfsmenn sem sjá um hópastarf þurfa að gæta þess að vera í samstarfi 
við aðra sem sinna slíku starfi til að bera sig saman, fá nýjar hugmyndir 
og miðla sínum. Einnig þurfa þeir að vera stöðugt að gera sjálfsmat og 
meta árangur og bæta það sem hægt er út frá þeim mælingum (Gladding, 
1999). 

Hlutverk hópstjóra í félagsmiðstöðvum er mikilvægt og margslungið, 
sérstaklega ef upp koma einhver vandamál innan hópsins, þá reynir á 
hópstjórann og hvernig hann tekur á vandamálinu sem upp er komið, en 
viðbrögð hópstjóra í slíkum tilfellum geta skipt sköpum um hvernig 
niðurstaða málsins verður og árangur hópastarfsins í heild. Einnig hefur 
verið bent á það að hæfni leiðtogans ráðist ekki einungis af verkfærum 
eða verkfærakistunni sem hann ræður yfir, heldur af gæðum, karakter og 
hugrekki hans, ásamt siðferðisstyrk og viljanum til að vera móttækilegur 
fyrir því sem fram fer (Gladding, 1999.)  Samkvæmt reynslunáms-
kenningum verða hópstjórar að skapa ramma utan um starfið með því að 
setja ákveðnar leikreglur, skipuleggja æfingar sem skapa upplifun en 
tryggja um leið líkamlegt og tilfinningalegt öryggi og jákvætt 
andrúmsloft. Hópstjórar verða einnig að vera meðvitaðir um eigin 
skoðanir, fordóma og hvaða áhrif þessir þættir hjá honum geta haft áhrif á 
þátttakendur (Prouty, Panicucci og Collinson, 2007). 

Starfsmenn félagsmiðstöðva og þá sérstaklega hópstjórar verða oft 
fyrirmyndir þeirra unglinga sem sækja starfið, þeir verða að vera 
meðvitaðir um það og athuga hvað þeir segja og gera því það hefur allt 
saman áhrif á unglingana. Það er mikilvægt að hópstjórar kynnist 
meðlimum hópsins, getu þeirra og áhugamálum til að geta áttað sig á 
hvað hentar hverjum og einum. Gæta verður að fela ekki unglingum of 
erfið verkefni, því þá er hætta á að sjálfsmynd þeirra veikist þegar það 
kemur í ljós að þeir ráða ekki við verkefnin. Eins verður að passa að fela 
þeim ekki of auðveld verkefni því þá gætu þeir fengið það á tilfinninguna 
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að þeim sé ekki treyst fyrir meiru og ekki er það heldur gott fyrir 
sjálfsmyndina (Ragnheiður Stefánsdóttir, 1997). 

Hópstjórar þurfa að gæta þess að það fylgi tilgangur þeim verkefnum 
sem hópurinn fær, hann þarf að sjá til þess að allir finni til ábyrgðar 
gagnvart hópnum og því starfi sem þar fer fram og að gefa öllum tækifæri 
til að nóta sín og vera skapandi svo að allar hugmyndir fái að njóta sín. 
Með því að tryggja þátttöku allra aukast líkurnar á því að allir séu 
ánægðir og að þarfir allra og væntingar séu uppfylltar. Það er meðal 
annars hægt að gera með því að varpa fram spurningum sem hvetja til 
samræðna með og rökræðna og að hafa skipulegt kerfi þar sem helstu 
upplýsingar koma fram og eru aðgengilegar öllum (Agnes Hólm 
Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). Hópstjórinn verður að vera 
meðvitaður um það frá upphafi að samskiptahæfni eða það að hafa 
reynslu í ráðgjöf eru ekki nægur grunnur eitt og sér til að geta stýrt 
árangursríku hópastarfi. Það eru miklu fleiri þættir sem þarf að vinna 
stöðugt með til að árangur náist, eins og til dæmis að hvetja til virkrar 
þátttöku, skoða og finna þá þætti sem hafa áhrif á þróun hópsins, greina 
hegðun og vera góð fyrirmynd (Gladding, 1999).  

Til að sértækt hópastarf skili árangri verður það að höfða til 
þátttakenda og hafa tilgang fyrir þá einstaklinga sem eiga að vera í 
hópnum til að líklegra sé að þeir verði virkir í starfinu sem fram fer í 
hópnum. Þátttakendum verður að líka að líða vel í því umhverfi sem 
hópurinn starfar í, bæði þarf að vera gott og öruggt athvarf innan 
félagsmiðstöðvarinnar og að unglingarnir finni fyrir áhuga og samkennd 
frá hópstjóra og þeim sem eru með þeim í hópnum. Ef einstaklingunum í 
hópnum finnst þeir vera öruggir, eru þeir líklegri til að taka smá áhættu 
og gefa sig í af einlægni í þá vinnu sem hópurinn er í (Gladding, 1999).  

Þættir eins og virðing, jákvæð gagnrýni, traust og heiðarleiki eru 
mikilvægir til þess að sértæka hópastarfið verði árangursríkt. Til að ná 
árangri verður hópstjórinn líka að sýna umhyggju, virka hlustun og láta í 
ljós að það sé í lagi að sýna tilfinningar sínar. Með því að gefa 
þátttakendum tækifæri á að koma með eigin hugmyndir og treysta þeim 
fyrir að stýra samtölum og hrósa þeim fyrir að sýna áhuga byggir hann 
upp jákvæða sjálfsmynd sem gerir þau öruggari. Þannig veitir hann 
mikilvæga óformlega menntun í formi reynslu. Með því að skora á þau að 
sýna sjálfstæði og hafa gaman af að sýna hvað í þeim býr af einlægni 
örvar hann þau til sköpunar af ýmsu tagi og nær þannig ákaflega 
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árangursríku starfi sem þeir sem í hópnum eru búa að alla ævi. Einnig er 
það vænlegt til árangurs að gæta að því að hópurinn sé af réttri stærð og 
að allir þátttakendur séu meðvitaðir um hlutverk sitt í hópnum og 
væntingar sínar um það sem fram fer þar. Hópstjórinn þarf að þekkja 
sjálfan sig og vera þjálfaður í að framkvæma og stjórna umræðum. Hann 
verður að gera sér grein fyrir ábyrgðinni sem fylgir því að stjórna hóp, 
einnig að vera sveigjanlegur en þó ákveðinn og gæta þess að stöðugleiki 
sé yfir starfinu. Hann verður að geta viðurkennt eigin tilfinningar og vera 
reiðubúinn að leita sér aðstoðar þurfi hann á því að halda (Ingram og 
Harris, 2001). 

 

 

 
 
 



  

46 



  

47 

7 Niðurstöður  

Það er ljóst af umfjölluninni í þessu verkefni að til þess að fræðsla, meðal 
annars fræðsla í gegnum tómstundir, leiði til menntunar er mjög gott að 
hún byggi á reynslu. Möguleikar menntunar verða miklu meiri ef hún er 
byggð á reynslunámi undir faglegri stjórn, t.d. þjálfaðra starfsmanna 
félagsmiðstöðva. Það eru augljós tengsl milli menntunar og náms og 
reynslu einstaklinga, en mikilvægt er að reyna að hafa áhrif á  þá reynslu 
til að hún verði sem jákvæðust og gagnlegust. Einnig er nauðsynlegt að 
stjórnendur hópastarfs geri sér vel grein fyrir því hvaða félagsleg 
samskipti, efni og aðferðir nýtast í reynslunámi. Ýmsar aðrar kenningar  
en reynslunám geta einnig átt við það starf sem fram fer í sértæku 
hópastarfi, hér hefur þó ekki verið fjallað um nema eina aðra og það er 
kenning um félagslega hugsmíð. En sú kenning á afar vel við um sértækt 
hópastarf og raunar allt hópastarf, því hún gengur út á mikilvægi þess að 
einstaklingar taki virkan þátt í því starfi sem þeir eru hluti af og að 
upplifanir þeirra og reynsla sem fæst í hópastarfinu tengist áhuga þeirra. 
Félagslega hugsmíðakenningin fjallar einnig um mikilvægi þess að 
hópmeðlimir ræði val verkefna og útfærslur á þeim og tengist því vel 
hugmyndum um unglingalýðræði í félagsmiðstöðvastarfi. Nauðsynlegt er 
í sértæku hópastarfi að meta hvernig til tekst í starfinu og má gera það til 
dæmis þegar tímabilið er hálfnað, þá er gott að fara yfir hvernig gengur 
að framfylgja markmiðunum sem sett voru í upphafi. Eftir að 
hópastarfinu er lokið er gott að hafa ákveðna eftirfylgni þar sem farið er 
yfir hvað það var sem gekk vel og hvað það er sem má bæta og þá 
hvernig.  

Starfsemi félagsmiðstöðva getur verið misjöfn en allar 
félagsmiðstöðvar leitast við að bjóða upp á fjölbreytt og öflugt 
tómstundastarf. Þar er unnið með jákvæð samskipti, félagsþroska, 
forvarnir og fræðslu. Með þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi fá unglingar 
tækifæri á ýmis konar óformlegri menntun með m.a. aukinni þjálfun í 
félagslegri færni, samvinnu, ákvarðanatöku og lýðræðislegum vinnu-
brögðum. Hópastarf er einmitt einn þáttur í starfi félagsmiðstöðva þar 
sem markvisst er unnið með þessa þætti og þar er hægt að sníða starfið 
betur að þörfum hvers og eins heldur en í almennu opnu starfi 
félagsmiðstöðvanna. 
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Unglingsárin eru oft tími mikilla breytinga hjá einstaklingum. Þá eru 
líkur á að  hegðunarmynstur þeirra breytist og unglingarnir fara að mynda 
blandaða hópa. Áhrif vina aukast, þá er einmitt mikilvægt að geta sótt í 
skipulagt tómstundastarf í félagsmiðstöðvum, eins og til dæmis hópastarf. 
En slíkt starf er talið hafa mjög mikilvægt uppeldislegt gildi fyrir 
unglinga.  

Forvarnir geta átt sér stað á ýmsum vettvangi, sértækt hópastarf er ein 
af þeim leiðum þar sem gott getur verið að vinna með forvarnir. En eins 
og fram kemur hér að framan hafa rannsóknir sýnt að með þátttöku í 
skipulögðu tómstundastarfi eins og til dæmis sértæku hópastarfi, aukast 
líkur á því að unglingar velji sér heilbrigðan lífsstíl og hafni óæskilegri 
hegðun og/eða  vímuefnaneyslu. Forvarnarstarfið í sértæku hópastarfi fer 
í raun fram með því að byggja upp sjálfsmynd unglinganna sem taka þátt 
í því, efla félagsfærni þeirra og styrkja samskiptafærni. En einnig með því 
að þjálfa þá í að tala saman og vinna saman að lausn verkefna og 
vandamála, er verið að auka líkurnar á að viðkomandi takist að tileinka 
sér heilbrigðan lífsstíl. Þar með er verið að minnka líkur á að viðkomandi 
velji að prófa tóbak, áfengi eða fíkniefni og styðja þau í því að velja 
jákvæðan lífsstíl. Kenningar um reynslunám henta vel því starfi sem fram 
fer í sértæku hópastarfi, því þær ganga einmitt út á að þátttakendur vinni 
saman að lausn verkefna, læri í gegnum upplifun, takist á við áskoranir 
og vinni úr reynslunni og yfirfæri hana á raunverulegar aðstæður.  

Í sértæku hópastarfi er hægt að vinna ákaflega mikilvægt starf þar sem 
hægt er að byggja upp og styrkja ákveðna þætti í lífi unglinga sem þeir 
þurfa sérstaklega á að halda. Þá getur verið mikilvægt að stuðla að því að 
umhverfið sé hlýlegt og hvetjandi þar sem hlúð er að þroska 
einstaklingsins. Hópstjórar verða oft mjög mikilvægir einstaklingar í 
augum unglingana í hópnum og falla því undir þá skilgreiningu að vera 
„mikilvægir aðrir“ í lífi þeirra sem tilheyra hópnum hans. Þessir 
starfsmenn eru fyrirmyndirnar og þeir geta haft afgerandi áhrif á hvort 
unglingar þrói með sér jákvæða eða neikvæða sjálfsmynd, mikla eða litla 
sjálfsvirðingu og tilfinningu fyrir öryggi og samlyndi eða óöryggi og 
ósamlyndi. Þær svaranir sem unglingar fá við hegðun sinni frá 
mikilvægum öðrum hafa áhrif á þróun sjálfsmyndar. Til að þetta takist 
þarf leiðbeinandinn að vera vel þjálfaður og hæfur, hann þarf að hafa 
hlutverk og reglur á hreinu, stýra samskiptum þannig að þau verði opin 
og jákvæð til að traust og gagnkvæm virðing verði ríkjandi. Hópstjórinn 
þarf að sjá til þess að sameiginleg markmið séu fyrir hendi, að þau séu 
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þekkt af öllum, raunhæf, samþykkt og mælanleg. Hann verður að virkja 
alla þátttakendur til að vera með í starfinu og gera þeim grein fyrir að 
umburðarlyndi og tillitssemi eigi að vera í fyrirrúmi innan hópsins 
(Gladding,1999). 

Þó að reynslunám sé ákaflega góð og gagnleg leið í vinnu í sértæku 
hópastarfi getur það verið erfitt í framkvæmd, því það er svo mikilvægt 
að starfsmenn séu mikið þjálfaðir og faglegir í því starfi. Það eru auðvitað 
margir starfsmenn sem eru það, en spurning er hvort að svigrúm sé innan 
félagsmiðstöðva til að þjálfa alla starfsmenn sem sinna sértæku hópastarfi 
nægilega vel til að þeir geti stýrt því undir markmiðum reynslunáms. 
Einnig er það ekki ljóst hversu vel meðvitaðir starfsmenn sértæks 
hópastarfs eru um mikilvægi reynslunáms í slíku starfi, en athugun á því 
væri kannski efni í heila rannsókn.  



  

50 



  

51 

8 Lokaorð  

Að vinna þetta verkefni hefur verið afar fróðlegt og skemmtilegt, það 
hefur styrkt þá skoðun mína að hópastarf sé mikilvægur hluti af starfsemi 
félagsmiðstöðva og að notkun reynslunáms í slíku starfi sé góð leið til að 
ná markmiðum starfsins. 

Tómstundir geta verið mikilvægur vettvangur náms fyrir börn og 
unglinga, því ljóst er að sjálfsmynd barna og unglinga þróast af þeim 
skilaboðum sem einstaklingur fær frá mikilvægum einstaklingum í lífi 
sínu um hegðun hans og eiginleika. Einstaklingar skilgreina líka hæfni 
sína út frá þeim viðmiðum sem gilda í þeim hópi sem hann tilheyrir. 
Íslenskir unglingar virðast eiga þó nokkra möguleika á að efla 
margvíslega hæfni með þátttöku sinni í áhugamálum. Með slíkri þátttöku 
læra unglingar meira en að framkvæma eitthvað ákveðið, þeir læra líka að 
þeir geta gert ýmislegt og  að þeir geta lært heilmikið sem skiptir þá máli. 
Þeir öðlast reynslu af sjálfum sér sem hæfum einstaklingum, sem geta 
tekist á við ýmis konar viðfangsefni og þar með lagt grunn að frekari 
þroska sínum (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002). 

Það er því eins og ég segi hér að ofan að mínu mati nokkuð ljóst að 
reynslunám nýtist vel í sértæku hópastarfi. Með því að hafa til 
viðmiðunar þrepin í reynslunámshring Kolb´s og með því að virkja 
unglingana til þátttöku í verkefnum sem unnið er að í sértæku hópastarfi, 
þar sem þeir fá aðstoð við að nýta reynsluupplifunina á jákvæðan hátt er 
auðvelt að vinna með reynslunámið í slíku hópastarfi.  Af fyrri umfjöllun 
í þessu verkefni að dæma er greinilegt að þátttaka unglinga í sértæku 
hópastarfi hefur mikið forvarnargildi og er nauðsynlegt mörgum 
unglingum til að rjúfa félagslega einangrun eða koma í veg fyrir 
áhættuhegðun og/eða neyslu áfengis og annarra vímuefna. Það er þó 
mikilvægt að vanda vel til undirbúnings og framkvæmdar á þessu starfi 
og margir þættir sem þarf að hafa í huga til að vel takist til. Starfsmenn 
félagsmiðstöðva og þá ekki síst hópstjórar í sértæku hópastarfi eru í 
lykilhlutverki til að takast á við vandamál unglinga með þeim. 
Starfsmennirnir eru því afar mikilvægir og nauðsynlegt að þeir fái þjálfun 
og fræðslu í samræmi við þær kröfur og væntingar sem starfið felur í sér 
og til að þeir séu vel meðvitaðir um eigið mikilvægi.  

Eftir að hafa unnið þetta verkefni vakna ýmsar hugmyndir að frekari 
vinnu með þessi umfjöllunarefni. Áhugavert gæti til dæmis verið að 



  

52 

rannsaka sértækt hópastarf sérstaklega og skoða skipulag og þátttakendur 
með gildi reynslunáms og forvarnir í huga. Því þó að margar fræðilegar 
heimildir séu til um efnið og skýrslur um forvarnargildi slíks starfs væri 
gagnlegt fyrir þróun þess að hægt væri að sýna fram á óyggjandi árangur 
með því að rannsaka það og áhrif þess á þá unglinga sem taka þátt. Einnig 
væri þarft að gera úttekt á því hversu góða þjálfun hópstjórar í sértæku 
hópastarfi fá áður en þeir takast á við þá miklu ábyrgð sem fylgir slíku 
starfi, því ljóst er að þeirra hlutverk er afar mikilvægt og eins og áður 
segir ákaflega mikilvægt að þeir séu vel undirbúnir. 
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