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Formáli 

Áhugi minn hefur lengi legið að áfengis og vímuefnaneyslu unglinga. 

Forvarnastarf og meðferðarúrræði fyrir unglinga hafa verið mér ofarlega í huga. 

Því ákvað ég að grafa aðeins dýpra í kjölin hvað það varðar. Ég vildi fá að 

kynnast úrræðum sem ég þekkti lítið og eftir ráðfæringar við mína nánustu varð 

Götusmiðjan fyrir valinu. Hugmynd mín var sú að fá að vera í vettvangsnámi hjá 

Götusmiðjunni til þess að kynnast starfinu eins og unglingur í meðferð.  Þar af 

leiðandi hafði ég samband við Jón Þór Kvaran sem er dagskrárgerðarstjóri 

Götusmiðjunnar og bað um að fá að koma í heimsókn. Því var mjög vel tekið og 

ákváðum við í sameiningu að ég myndi kynna mér starfið á staðnum í rúmar tvær 

vikur. Þessar tvær vikur voru fljótar að líða og vil ég þakka nemendum og 

starfsfólki kærlega fyrir að taka svona vel á móti mér. Þessi tími einkenndist af 

gleði, kærleika og hjálpsemi. Ég lærði margt í Götusmiðjunni sem ég mun tileinka 

mér í starfi mínu sem tómstundafræðingur og sá lærdómur hefur verið 

ómetanlegur.  

 Undirbúningurinn og ritgerðasmíðin hefur þó ekki gengið smurðulaust 

fyrir sig. Ég vil nýta tækifærið og þakka mínum nánustu kærlega fyrir hjálpina. Þá 

sérstaklega unnusta mínum sem hefur verið mér stoð og stytta. Einnig vil ég 

þakka föður mínum kærlega fyrir allann stuðninginn og hjálpsemina sem varð til 

þess að heimsókn mín í Götusmiðjuna og þessi ritgerð gekk upp. Einnig vil ég fá 

að þakka Mumma (Guðmundur Týr Þórarinsson), Jón Þóri Kvaran og Páli 

Einarssyni sálfræðing fyrir hjálpina við að afla heimildanna. Öll þessi hjálp hefur 

verið mér ómetanleg og án þessa hefði ritgerðin aldrei orðið til. Takk kærlega 

fyrir mig! 

 

 

   

    Reykjavík í apríl 2010, 

Kristín Ómarsdóttir 
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Úrdráttur 

Í þessari heimildarritgerð ætla ég að fjalla um meðferðarheimilið Götusmiðjuna 

sem staðsett er að Brúarholti 801 á Selfossi. Ég mun fjalla um sögu 

Götumsmiðjunnar og hugmyndafræðina. Uppruni Götusmiðjunnar er langur og 

áhugaverður. Í þessari ritgerð verður reynt að gefa nákvæma sýn á starfsemina 

eins og hún er í dag og hvaða aðferðir eru notaðar til þess að ungmenni sem koma 

í meðferð nái bata. Leitast er við að svara þeim spurningum sem ég lagði upp með 

en þær eru um það hvernig starfsemi Götusmiðjan er, hvað hugmyndafræði er 

stuðst við og hvernig er Götusmiðjan frábrugðin öðrum meðferðarstofnunum.  

Götusmiðjan hefur tileinkað sér hugmyndafræði sem er samansett af 

mörgum mismunandi kenningum og má þar nefna tólf spora vinnu (12-steps 

program), lífsleikni (Life skills) einstaklingsmiðaðri meðferð (Client-Centered 

therapy/ Personal centre therapy), hugrænni atferlismeðferð (cognitive-

behavioral therapy) og EFT (emotinal foucused therapy). Meðferðarnálgun 

Götusmiðjunnar byggist á þessum hugmyndafræðum og húmanískri sýn á 

manninum. Leitast er við í þessari ritgerð að kynnast hugmyndafræðinni og 

kynnast þessari sjálfstæðu starfsemi.  

Allir þeir einstaklingar sem koma í meðferð í Götusmiðjuna eru kallaðir 

nemendur en ekki skjólstæðingar eða sjúklingar og eru þeir titlaðir nemendur í 

þessari ritgerð. Með þessu er lögð áhersla á að þau séu að læra að vera 

einstaklingar án áfengis og/eða annarra vímuefna og að læra að hafa stjórna á 

tilfinningum sínum. Meðferð í Götusmiðjunni er ætlað að vera lærdómsrík.  

Unglingsárin geta verið ruglingsleg, þar sem einstaklingar eru að móta 

sjálfsmynd sína og eru að uppgötva allskonar tilfinningar sem þau hafa ekki þekkt 

áður. Þegar unnið er með unglingum er mjög mikilvægt að sýna virðingu í 

samskiptum og gefa þeim tækifæri á að takast á við þær tilfinningar og fíkn sem 

þau eru að glíma við.  

Í stuttu máli er starfsemi Götusmiðjunnar frábrugðin öðrum 

meðferðarstofnunum að því leiti að hún lítur á fíkn ekki sem sjúkdóm heldur 

þráláta hegðun. Meginmarkmið hennar er að skapa tilfinningatengsl við nemendur 

sem byggir á virðingu, hlýju, kærleik og viðleitni.  
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1. Inngangur 

Á Íslandi í dag er efnahagskreppa sem hefur áhrif á hverja manneskju, 

hvert barn og hvern ungling. Mikið hefur verið rætt í fjölmiðlum um aukningu á 

tilkynningum til barnaverndar vegna vanrækslu eða ofbeldis gagnvart börnum 

sem fræðimenn telja að séu áhrif kreppunnar. Innlögnum á meðferðarheimili 

Barnaverndarstofu hefur þó fækkað sem og vistunardögum. Árin 2004-2007 var 

nýtingahlutfall meðferðaheimila 79-88% en árið 2008 aðeins 65% . Þrátt fyrir það 

þarf að taka tillit til þess að þremur meðferðarheimilum var lokað árið 2008, 

Hvítárbakka, Geldingalæk og Bergi. Einnig má nefna að tilefni umsókna á 

meðferðarheimilum einskorðast ekki einungis við áfengis- og vímuefnavandamál 

heldur einnig hegðunarvanda, heimilsvanda, ofbeldishegðun og fleira. Athuga 

verður þó að umsóknir um vistun vegna áfengisneyslu jukust hlutfallslega úr 34% 

í 43%  og umsóknir vegna annarrar vímuefnaneyslu úr 43% í 70% á milli áranna 

2007 og 2008. Tölur fyrir árið 2009 benda til enn meiri fjölgunar á 

meðferðarumsóknum vegna vímuefnamála og bendir því margt til þess að 

vímuefnavandi meðal unglinga sé að aukast (Barnaverndastofa e.d.). Í fjölmiðlum 

verða þær fréttir af börnum og unglingum sem leitað er að, eftir að þau hafa 

strokið úr meðferð, tíðari. Hvort að þessi aukning sé skýrð af auknum 

efnahagsþrengingum íslenskra fjölskyldna eða ekki er umhugsunarefni.  

Misnotkun vímuefna hefur þó verið vandamál lengi, en ný vandamál á 

sviði unglinga hafa í sífellt auknum mæli verið að líta dagsins ljós. Ungt fólk er 

mjög áhrifagjarnt og undir miklu álagi og áreiti þar sem þau eru að takast á við að 

þroskast úr barni yfir í sjálstæðan einstakling. Þeir unglingar sem hefja neyslu sína 

snemma sleppa úr þroskastigum og láta neysluna hafa stjórn á hegðun sinni (sjá í 

Þórólfur Þórlindasson o.fl. ,1998).  

Það fylgir allskonar vandi með óhófssemi í meðferð áfengis eða annarra 

vímuefna. Fylgifiskar neyslunnar eru ofbeldi og ýmsir aðrir glæpir sem eru 

framdir oftast til þess að fjármagna neysluna. Mjög algengt er að unglingar sem 

sækja meðferð séu með langan afbrotaferil. Erfitt er að greina hverjir leiðast út í 

áfengi og vímuefnaneyslu þar sem bakgrunnur einstaklinga er ólíkur. Margir telja 

að börn og unglingar sem fara í neyslu komi af brotnum heimilum eða eigi 
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foreldra sem séu sjálfir fíklar. Að vísu er það algengara en ekki algilt. Margir 

þættir spila inní og er ekki hægt að benda á eina orsök, heldur eru þetta flóknar 

orsakir sem samtvinnast. Fjöldi umhverfislegra og erfðafræðilegra þátta eiga hér 

hlut, að máli svo sem félagslegar aðstæður og menningarstaða. Sálræn eða geðræn 

vandamál unglinga geta einnig leitt til að einstaklingur tengist andfélagslegum 

hópum eða umhverfi. Algengasti hópur unglinga sem kemur í meðferð í 

Götusmiðjuna er greindur með ofvirkni og/eða athyglisbrest, hafa orðið fyrir 

einelti eða alist upp við slæmar aðstæður svo sem á heimilum þar sem foreldrar 

eru líka fíklar (sjá í Hulda Guðmundsdóttir, 1987). 

Úrræði fyrir unglinga sem leiðast út í áfengis og/eða vímuefnaneyslu eru 

fá, en þau meðferðarheimili sem í boði eru á vegum ríkisins, eru Götusmiðjan, 

Stuðlar, Háholt, Laugaland og Árbót. Barnaverndarstofa hefur því samtals 42 

rými fyrir börn og unglinga á aldrinum 13-17 ára. En það hefur sýnt sig að þau 

rými eru alltof fá og mjög oft eru biðlistar á þessi heimili. Það sem skilur 

Götusmiðjuna frá öðrum meðferðarheimilum Barnaverndarstofu er að hún er ekki 

með almennt skólastarf í meðferðinni en það má skýra með mismunandi 

aldurshópum þessara staða. Meðferðarheimilin Stuðlar, Laugaland og Árbót taka 

hlutfallslega yngri einstaklinga eða frá tólf ára aldri en  ungmenni Götusmiðjunnar 

eru frá fimmtán ára og eldri. Það sem þessi meðferðarheimili eiga þó sameiginlegt 

er að þau hafa það markmið að beina ungu fólki sem villst hefur af leið aftur inn á 

beinu brautina, en einnig nota þau hin ýmsu meðferðarúrræði, hugmyndafræði og 

kenningar sem blandað er saman og reynt að styðjast við það sem gefur besta 

árangurinn (Barnaverndastofa, e.d.). 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) býður einnig 

upp á meðferðarúrræði fyrir unglinga eða sérstaka unglingadeild. En þar er lögð 

áhersla á að fá foreldra og forráðamenn unglinganna til þess að taka þátt í 

meðferðinni (SÁÁ, e.d.).  

Unglingadeild SÁÁ og Götusmiðjan eru þau meðferðarheimili sem starfa 

sjálfstætt og með sína eigin hugmyndafræði en þó með styrki frá ríkinu. Það sem 

vakti áhuga minn á Götusmiðjunni er þessi sjálfstæða starfsemi sem varð til af 

einstaklingum sem voru orðnir langþreyttir á að horfa upp á úrræðaleysi og 
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aðgerðarleysi gagnvart meðferðarúrræðum fyrir unglinga. Þessi viljastyrkur og 

hjálpsemi er aðdáunarverður og fannst mér vert að kynnast honum og skoða 

aðeins betur.  

Í framhaldi af því fór ég að hafa áhuga á hugmyndafræði Götusmiðjunnar, 

aðstæðum og meðferðarnálguninni. Hvernig er meðferðarstarfsemi 

Götusmiðjunnar og á hverju byggist hugmyndfræði hennar? En einnig langaði 

mig að vita: Að hvaða leyti er hugmyndafræði Götusmiðjunnar frábrugðin öðrum 

meðferðarstofnunum? 

Ritgerðin er skipt í 6 kafla. Fyrst tala ég um uppruna Götusmiðjunnar og er 

áhugavert að skoða hvernig þróun meðferðarheimilisins varð að veruleika, síðan 

fjalla ég um meðferðarstarfið almennt og byggist sá kafli á dvöl minni hjá 

Götusmiðjunni. Þar á eftir fjalla ég um hugmyndafræðina, en þar segi ég frá helstu 

áherslum sem Götusmiðjan styðst við í starfi sínu og fylgir. Þar á meðal hvernig 

hvatningaviðtöl eru notuð til þess að mynda tilfinningatengsl við nemendur 

Götusmiðjunnar og hvernig tómstundir spila stóran hluta í meðferðarstarfinu. Að 

lokum er umræðukafli þar sem efnið er dregið saman í heild sinni. Hvað var 

áhugavert við þessa rannsóknarvinnu og hvað gerir Götusmiðjuna frábrugðna 

öðrum.  

Í þessari ritgerð styðst ég við munnlegar heimildir frá Guðmundi Tý 

Þórarinssyni (Mumma) einum af stofnendum Götusmiðjunnar, Jóni Þór Kvaran 

dagskrárgerðastjóra Götusmiðjunnar og Pál Einarssyni sálfræðing sem hjálpaði til 

með að þróa dagskrá og hugmyndafræði Götusmiðjunnar.  
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2. Saga Götusmiðjunnar 

Sögu meðferðarheimilisins Götusmiðjunnar má rekja til ársins 1994 þegar 

Guðmundur Týr Þórarinsson (framvegis Mummi) og Björn Ragnarsson stofnuðu 

Mótorsmiðjuna.  Mótorsmiðjan var fyrst og fremst hugsuð sem sérhæfð 

félagsmiðstöð, sem gekk út á það að ná sambandi við börn og unglinga sem voru á 

götunni og/eða í neyslu. Félagsmiðstöðin var hugsuð fyrir krakka á 

grunnskólaaldri eða undir 16 ára aldri.  ÍTR og félagsþjónusta Reykjavíkur keyptu 

hugmyndina af Mótorsmiðjunni og fjarmögnuðu hana en Mummi rak hana. 

Uppruni hugmyndarinnar var að Mummi var fenginn til þess að kenna 

kvikmyndagerð í félagsmiðstöð þar sem hann er lærður kvikmyndagerðarmaður 

og upp frá því fékk hann áhuga á málefnum unglinga. Mótorsmiðjan starfaði í tvö 

ár og vakti mikla athygli. Hugmyndafræði Mótorsmiðjunnar lifði þó áfram og 

tileinka sumar félagsmiðstöðvar sér hugmyndafræðina enn þann dag í dag 

(Guðmundur Týr Þórarinsson munnleg heimild, 5.mars 2010; Götumsmiðjan, 

e.d.).  

Fljótlega eftir að Mótorsmiðjan var lögð niður kviknaði hugmyndinni að 

Mótorsendlum þar sem Mummi var orðinn langþreyttur á að horfa á aðgerðaleysi 

og úrræðaleysi gagnvart málefnum unglinga. Mummi þekkir af eigin reynslu 

hvernig er að vera unglingur í þessari stöðu í samfélaginu og hafa engin úrræði í 

boði. Upphaf hugmyndarinnar á bakvið Mótorsendla var að Mummi hugsaði með 

sér við hvað hann hafði viljað vinna við þegar hann var sextán ára. Hann byrjaði á 

því að kaupa 6 nýjar vespur og bjó til sendingarfyrirtæki sem staðsett var í 

Skeifunni. Mótorsendlar var hugsað sem félagslegt stuðnings- og atvinnuúrræði 

fyrir ungt fólk frá 16 ára aldri. Hjá Mótorsendlum voru störf fyrir 12 einstaklinga 

sem félagsþjónustan nýtti sér sem úrræði fyrir unglinga á krossgötum. Reynslan af 

Mótorsendlum sýndi mjög fljótlega að ekki þurfti aðeins að vera atvinnuúrræði 

fyrir þessa einstaklinga heldur líka athvarf.  Mikil aðsókn var í Mótorsendla ekki 

aðeins unga fólkið sem sótti vinnu heldur komu einnig margir til að eiga þar 

afdrep og samastað. Eftir þessa reynslu ákvað Mummi að opna samhliða 

Mótorsendlum neyðarathvarf, sem fékk nafnið Götusmiðjan rétt fyrir jól árið 

1997, en við lok ársins 1997 lögðust Mótorsendlar niður vegna kæru sem þeir 
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fengu á sig frá sendibílafyrirtæki vegna brots á samkeppnislögum. 

Neyðarathvarfið Götusmiðjan var opið í þrjá mánuði og voru 63 ungmenni búin 

að nýta sér athvarfið í febrúar árið 1998 en þá var því lokað vegna fjárskorts 

(Guðmundur Týr Þórarinsson munnleg heimild, 5.mars 2010; Götumsmiðjan, 

e.d.).  

Í mars 1998 mánuði seinna eftir að neyðarathvarfinu Götusmiðjan var 

lokað opnaði Mummi ásamt Marsibil Jónu Sæmundsdóttur meðferðarúrræði fyrir 

unglinga og ungt fólk í Dugguvogi í Reykjavík og var það starfrækt í eitt ár, en þá 

ákváðu Mummi og samstarfsaðilar hans að kaupa húsnæði að Árvöllum á 

Kjalarnesi með fjárstuðning fjölskyldumeðlima og vina auk hvatningar frá Braga 

Guðbrandssyni  forstjóra Barnaverndarstofu sem veitti þeim leyfi fyrir 

starfseminni. Fimm árum síðar var staðurinn orðinn of lítill og þurfti því að finna 

önnur ráð til að veita unglingum áframhaldandi skjól og meðferð. Eftir mikið stríð 

við kerfið fékk Götusmiðjan úthlutað húsnæði að Gunnarsholti í Rangárvallasýslu 

af félagsmálaráðuneytinu en það húsnæði reyndist mjög illa farið. Í Gunnarsholti 

láku þök, lagnir voru ekki í lagi og gluggar voru fúnir og var húsnæðið í talsverðri 

niðurníðslu. Allt lausafé sem Götusmiðjan átti og fékk með aðstoð velviljaðra 

fyrirtækja fór í að reyna koma húsnæðinu í viðunandi og vistarvænt horf. En þrátt 

fyrir það þurfti á miklum endurbótum að halda til þess að gera húsnæðið 

endanlega vistarvænt. Á endanum var ekki hægt að hafa starfsemi þar lengur þar 

sem Mummi og hans samstarfsfólk töldu þessar ómannúðarlegar aðstæður ekki 

lengur boðlegar fyrir unglinga á tímamótum og í tilvistarkreppu. Eftir að 

meðferðarheimilinu var lokað tókst Mumma þó að opna augu samfélagsins og 

félagsmálaráðuneytisins fyrir þeim vanda sem blasti við vegna lokunar á 

Gunnarsholti (Guðmundur Týr Þórarinsson munnleg heimild, 5.mars 2010; 

Götumsmiðjan, e.d.).  

Árið 2007 fékk Götusmiðjan úthlutað húsnæði að Efri Brú í Grímsnesi og 

Grafningahreppi og er staðsett þar í dag. Þar hafði meðferðarheimilið Byrgið verið 

áður til húsa. Þegar Götusmiðjan tók við húsnæðinu var það mjög illa farið. 

Byrjað var að hreinsa allt út til þess að gera umhverfið snyrtilegt og voru 11 

gámar af rusli fluttir burt.  Mikil áhersla hefur verið á að búa til gott andrúmsloft í 

húsinu og gera það vistarvænna. Götusmiðjan er sjálfstætt rekin meðferðarstofnun 
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með þjónustusamning við ríkið um húsnæðið að Brúarholti. Í Götusmiðjunni eru 

20 meðferðarpláss fyrir unglinga á aldrinum 15-20 ára. Af þessum 20 rýmum er 

Barnaverndarstofa með þjónustusamning upp á 13 pláss fyrir unglinga á aldrinum 

15-18 ára, sjö pláss eru fyrir ungmenni á aldrinum 18-20 ára og ber Götusmiðjan 

ábyrgð á þessum sjö plássum og þarf að fjármagna kostnaðinn við þau með 

stuðningi almennings og velviljaðra fyrirtækja landsins (Guðmundur Týr 

Þórarinsson munnleg heimild, 5.mars 2010; Götumsmiðjan, e.d.).  
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3. Meðferðarstarfið 

Aðsóknin að Götusmiðjunni er mikil og þá sérstaklega hjá 18 ára og eldri. 

Þeir einstaklingar sem nýta sér 18-20 ára rýmin eru oftast nemendur af báðum 

kynum sem hafa verið áður í meðferð í Götusmiðjunni en hafa fallið aftur í 

neyslu. Oftast hafa þeir samband sjálfir við starfsfólk Götusmiðjunnar, en 

umsóknarferlið á þessum rýmum er skrifleg beiðni eða símleiðis. Meðferð í 

Götusmiðjunni er lágmark tólf vikur en getur verið lengri. Nemendurnir eru þó 

aldrei sendir heim eftir þennan tíma nema þeir séu sjálfir reiðubúinir til þess að 

takast á við lífið utan Götusmiðjunar. Margir af einstaklingunum sem koma í 

meðferð hjá Götusmiðjunni eiga langan feril að baki hjá Barnaverndanefnd og 

hafa oft farið í meðferð á öðrum meðferðarheimilum. Götusmiðjan er oftast ekki 

fyrsta meðferðin sem ungt fólk fer í en þó eru til dæmi um það. Allir nemendurnir 

eiga þó það sameiginlegt að eiga við áfengis og/eða vímuefnavanda að stríða (Jón 

Þór Kvaran munnleg heimild, 5. Febrúar 2010; Götusmiðjan e.d.). 

Þeir nemendur sem sækja meðferð í Götusmiðjunni koma flestir 

sjálfviljugir og geta farið hvenær sem þeir vilja. Nemendunum er ekki haldið í 

meðferð gegn vilja þeirra en ef þeir eru undir lögaldri tekur barnaverndanefnd við 

þeirra málum og finnur aðrar lausnir fyrir þá. Nemendur þurfa að fara eftir settum 

reglum og fylgja dagskrá staðarins. Ef nemendur brjóta reglur staðarins eiga þeir á 

hættu að vera reknir úr meðferð, en það fer eftir alvarleika brotanna. Öll 

vímuefnaneysla er bönnuð á staðnum og brot getur leitt til brottvísunar. Nemanda 

ber að taka þátt í öllum dagskrárliðum dagsins ef hann mætir ekki þarf hann að 

vera inni á herbergi yfir daginn. Nemendur mega ekki vera með stríðssögur eða 

neyslutal við aðra nemendur eða starfsfólk (Jón Þór Kvaran munnleg heimild, 5. 

Febrúar 2010). 
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3.1. Dagskráin 

Dagskrá Götusmiðjunnar er frá hálf átta á morgnana til ellefu á kvöldin. Á 

virkum dögum eru nemendurnir í þéttri dagskrá sem samanstendur af lífsleikni, 

AA fundum, húsfundum, fyrirlestrum, ráðgjafaviðtölum, hópum (grúbbum) og 

verkefnatímum. En um helgar er dagskráin ekki eins stíf heldur er meira lagt 

áherslu á frítíma, útivist og lífsleikni. Á laugardögum var oft boðið upp á 

útivistarferðir svo sem riverrafting, sund og paintball, en það hefur fallið niður eða 

ferðum fækkað vegna fjárskorts.  Þá er reynt að nýta umhverfið sem Brúarholt 

hefur upp á að bjóða í gönguferðir og leiki utandyra. Nemendurnir taka virkan þátt 

í húsþrifum og skipta með sér verkum. Á hverju degi er farið yfir herbergi 

nemenda og þeim gefið annahvort plús eða mínus fyrir umhirðu. Húsinu hefur 

einnig verið skipt í ákveðin svæði þar sem tveir einstaklingar sjá um þrif á hverju 

svæði og er farið yfir þessi þrif á húsfundum. Um helgar sjá þeir nemendur sem 

hafa umsjón með uppvaski um matreiðslu en á virkum dögum er það í höndum 

matráðskonu. Um helgar er mjög vinsælt að baka og er það öllum heimilt í hófi. Í 

kaffitímanum er síðan öllum nemendum og starfsfólki boðið upp á kræsingarnar 

við góðar undirtektir (Jón Þór Kvaran, munnleg heimild 5. Febrúar 2010; 

Götusmiðjan, e.d.). 

 

3.2. Lífsleikni og tómstundir 

Götusmiðjan leggur áherslu á lífsleikni og tómstundir sem hluta af 

meðferð. Markmiðið með lífsleikninni er að nemendur öðlist betra sjálfsmat, læri 

að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Í gegnum tómstundir 

og áhugamál er nemendum hjálpað með að nálgast, skilja og tjá tilfinningar sínar 

á jákvæðan hátt.  Í Götusmiðjunni er boðið upp á fjórar mismunandi smiðjur og 

má þar nefna: Mótorsmiðju, listasmiðju, tónlistarsmiðju og tölvusmiðju. Í 

smiðjunum er kennslan einstaklingsmiðuð og eru gerðar raunhæfar kröfur sem 

taka mið af getu og stöðu einstaklings. Í mótorsmiðju eru nemendur að smíða 
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kerrur eða skartgripi úr járni. Í listasmiðju fá nemendurnar að spreyta sig á 

listsköpun og virkja listhæfileika sína með því að mála myndir, teikna, móta leir 

eða nytjalist. Tónlistarsmiðjan leggur áherslu á tónlistarhæfileika einstaklinga en 

þar taka allir þátt. Margir hafa lært áður á hljóðfæri en aðrir eru að taka sín fyrstu 

skref. Í tónlistarsmiðju er bæði verið að hlusta á tónlist og spila en með hjálp 

fyrirtækja og einstaklinga á Götusmiðjan nokkuð af hljóðfærum þar má nefna: 

Bassa, trommur, rafmagnsgítar, hljómborð o.fl.  Í tölvusmiðju læra nemendur að 

nýta sér tölvur á hagnýtan hátt með kennslu á tölvuforrit (Götusmiðjan, e.d.; Páll 

Einarsson munnleg heimild, 18. Mars 2010).  

3.3.  Húsfundur, AA-fundur og samviskufundir 

Húsfundir eru haldnir á hverjum degi klukkan 9 þar sem farið er yfir 

verkefni dagsins, hverjir eiga að fara í viðtöl og í hvaða smiðjur þau eiga að 

sækja. Á húsfundum er lesin upp saga eða tilvitnun sem Páll Einarsson 

sálfræðingur hefur samið eða þýtt. Hver og einn nemandi fer síðan í pontu og 

svarar þeim spurningum sem fylgja sögunni eða tilvitnun. Síðan er farið yfir það 

hvernig nemandanum líður í húsinu, hvernig dagurinn var í gær, hvaða 

tilfinningar voru ráðandi, hvort að hann tók ábyrgð á sjálfum sér o.s.frv. Áður en 

þau setjast niður aftur fara þau með eins konar markmið sem þau tileinka sér yfir 

daginn sem felur í sér að vera heiðarlegur í samskiptum, ekki segja stríðs- og 

neyslusögur, bera ábyrgð á hegðun sinni o.s.frv. Ráðgjafarnir skipta sín á milli 

fundarstjórn fundanna. Á húsfundum er lögð áhersla á að tjá tilfinningar sínar og 

fara yfir hegðun gærdagsins. Með þessu læra þau að skilja og tjá tilfinningar sínar 

fyrir sjálfum sér og öðrum (Páll Einarsson munnleg heimild, 20.mars 2010).  

AA (Alcoholics Anonymous) eða NA (Narcotic Anonymous) fundir eru 

haldnir á hverju degi á kvöldin klukkan 20:30. Þá koma oftast félagar úr AA eða 

NA samtökunum og flytja erindi. Fundirnir byrja á því að þeir sem koma segja frá 

sjálfum sér og neyslusögu sinni. Eftir kynninguna koma þeir oftast með spurningu 

sem nemendurnir eru beðnir um að svara. Hvað þeir ætla að gera eftir meðferð, 

hvað þarf ég að gera til þess að halda mér edrú, hvað þarf ég að forðast o.s.frv. 

Hver og einn nemandi segir lítilega frá sinni neyslu, hvað þau eiga sameiginlegt 

með neyslusögu fundarstjóra og svara spurningum sem ritaðar eru á töflu. Þegar 
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unglingarnir koma úr meðferð er þeim ráðlagt að sækja AA eða NA fundi. Þessir 

fundir eru haldnir til þess að nemendurnir kynnist AA samtökunum, læri tólf 

spora kerfið og undirbúi sig fyrir að lífið utan Götusmiðjunar (AA samtökin, e.d.). 

3.4. Fyrirlestrar og ráðgjafaviðtöl 

Fyrirlestrar eru haldnir einu sinni í viku og eru það ráðgjafarnir sem flytja 

þá. Fyrirlestrarnir eru samdir af Páli Einarssyni sálfræðingi og fjalla um: Hegðun, 

tilfinningar, skömm, glansmyndir af neyslu, stríðsögur og samvisku. 

Fyrirlestrarnir eru fluttir til skiptist af ráðgjöfum. Ráðgjafarnir eru til staðar fyrir 

nemendur, sjá um hagsmuni þeirra og eru þeirra trúnaðarmenn, hver og einn 

nemandi fær sinn ráðgjafa út alla meðferðina. Nemendur fara einu sinni til þrisvar 

sinnum í viku í viðtal, en ráðgjafarnir meta það sjálfir hve oft nemendurnir þurfi 

að mæta (Páll Einarsson munnleg heimild, 20. Mars 2010). 

3.5.Verkefni og Hópar 

Nemendur fá verkefni frá sínum ráðgjafa í hverri viku sem þau eiga að 

leysa. Þessi verkefni eru til þess að nemendur nái stjórn á tilfinningum sínum og 

vandamálum. Þessi verkefni eru sérsniðin að ákveðnum vandamálum sem dæmi 

má nefna: Átraskanir, foreldraerjur, reiði, hegðun, tilfinningar o.s.frv. Nemendur í 

Götusmiðjunni fá möppu til þess að halda utan um þessi verkefni og einnig 

tilvitnanirnar sem þau gera í samráði við ráðgjafa sína. Tilvitnanir eru setningar 

sem nemendur segja á húsfundum eða í matsalnum þegar matmálstími er. Þessar 

ritningar fela í sér markmið, játningar á hegðun, hvernig þau ætla að breyta henni 

o.s.frv.  Í lokin fá þau svo samnemendur sína til þess að hjálpa þeim að ná þessum 

markmiðum og viðhalda góðri og ábyrgri hegðun.  

Hópar eru haldnar alla virka daga og eru nemendum skipt eftir kyni. 

Stelpurnar eru sér í hóp og strákarnir sér. Í hópunum á hver og einn nemandi að 

segja frá ævisögu sinni. Eftir að hafa flutt ævisögu sína meta samnemdur hans 

hvernig þau sjá hann sem einstakling, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt. Þau 

svara ákveðnum spurningum sem þau fá á blaði og síðan fær neminn það blað til 

þess að skoða betur. Þetta fær þau til þess að sjá sjálf sig með augum annarra, sjá 

kosti sína og galla og hvernig megi vinna með það í meðferðinni. Hóparnir eru 
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einnig til þess að fara yfir verkefni sem nemendurnir eru að gera, biðja um hjálp 

frá samnemendum með verkefni sem þau eiga erfitt með að leysa eða lesa þau upp 

og fá gagnrýni og lausnir. Nemendur nota einnig hópana til þess að segja frá líðan 

sinni í húsinu og hvort að það sé ágreiningur á milli nemenda sem þarf að leysa.  

 

3.6. Upphaf meðferðar 

Í upphafi meðferðar er nemendum kynntur staðurinn og starfsmenn hans ef 

um er að ræða fyrstu meðferð í Götusmiðjunni. Nemendur byrja á því að fá 

ráðgjafa sem verður þeim innan handar alla meðferðina og ber hag þeirra fyrir 

brjósti. Þeir sækja síðan viðtöl hjá ráðgjafa sínum allt frá einu sinni til þrisvar 

sinnum í viku. Í meðferðinni er lögð áhersla á að nemendur og ráðgjafar þeirra 

myndi tilfinningatengsl sem byggir á hlýju, trausti og kærleika. Nemendur geta 

alltaf leitað til ráðgjafa síns með allskonar málefni. Hver og einn nemandi hefur 

sín persónulegu vandamál sem ráðgjafi vinnur með á einstaklingsbundin hátt. 

Þessi vandamál geta verið margskonar svo sem: Ofvirkni og athyglisbrestur, 

geðræn vandamál, fjölskyldu vandamál, lágt sjálfálit, áföll í æsku, erfiðar 

heimilisaðstæður, einelti,  lesblinda og skrifblinda og lítil tengslamyndun svo 

dæmi séu tekin. Í flestöllum tilvikum hjá nemendum Götusmiðjunar eru 

undirliggjandi vandamál sem þau þurfa að vinna úr til þess að fá bata á fíkn sinni, 

en í Götusmiðjunni er lögð áhersla á að fíkn sé ekki sjúkdómur heldur þrálátt 

ástand sem einstaklingur skapar sér sjálfur til þess að takast á við innri vanda sem 

síðan verður aðalvandamálið (Götusmiðjan, e.d.; Páll Einarsson munnleg heimild, 

19. Mars 2010). 

 

3.7. Starfsfólk 

Starfsmenn Götusmiðjunar eru sautján talsins í fimmtán stöðugildum. Þar má 

nefna forstöðumann, einn sálfræðing með mastergráðu, einn sálfræðing með B.S. 

gráðu, dagskrárstjóra, sálmeðferðarfræðing (psychotherapista), ráðgjafa, 

listmeðferðarfræðing (arttherapista), lífsleiknifulltrúa, meðferðarfulltrúa, 

matráðskonu, staðarhaldara og skrifstofustjóra. Geðlæknir kemur aðra hverja viku 
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til þess að taka viðtöl og fara yfir lyf einstaklinga. En flestir nemendur sem koma í 

meðferð eru á lyfjum við þunglyndi, ofvirkni með eða án athyglisbrests svo dæmi 

séu tekin og þarf oft að fara yfir lyfjagjöfina. Dagskrárgerðastjóri Götusmiðjunar 

er Jón Þór Kvaran og sér hann um að halda utan um meðferðarstarfið, leiða 

hópastarf, halda fyrirlestra, taka einkaviðtöl og taka á móti nýjum einstaklingum í 

meðferð. Ráðgjafar Götusmiðjunar eru Agnes Björg Tryggvadóttir sálfræðingur, 

Lucinda Árnadóttir sem er með B.S. í sálfræði, Bjarni Þórarinsson 

sálmeðferðarfræðingur (psychotherapisti) og Jón Þór Kvaran. Þau sjá um 

einstaklingsviðtöl, hópa, húsfundi, fyrirlestra, samviskufundi og verkefnatíma. 

Fimm starfsmenn vinna í listasmiðjunum og fjórir eru jafnframt meðferðafulltrúar 

og vinna á vöktum (Jón Þór Kvaran munnleg heimild, 5. Febrúar 2010; 

Götusmiðjan e.d.). 

Meðferðarstarf Götusmiðjunar hefur verið að þróast í mörg ár en er komið í 

góðan farveg í dag. Dagskrá og verkefni Götumsmiðjunnar voru gerð með 

hliðsjón af meðferðarheimilinu Wilderness Treatment Center í Montana í 

Bandaríkjunum. Wilderness Treatment Center er meðferðarheimili sem hefur 

verið starfrækt síðan 1983 og er fyrir stráka á aldrinum 14-24 ára. Dagskrá beggja 

meðferðarheimila er mjög lík en það sem Wilderness Treatment Center hefur fram 

yfir Götusmiðjuna er að hún er að staðsett í óbyggðum og þurfa því nemarnir að 

vera hluta meðferðartímans úti í náttúrunni og bjarga sér þar. Þar af leiðandi er 

erfitt fyrir nema að strjúka eða fara úr meðferð. Hugmyndafræði þessara 

meðferðarheimila er frekar ólík að því leiti að Götusmiðjan lítur ekki á fíkn sem 

sjúkdóm heldur þrátlátt ástand en það gerir Wilderness Treatment Center ekki. En 

bæði fylgja þau þó 12 spora kerfinu, hvatningarviðtölum og leggja áherslu á að 

tengjast tilfinningatengslum við ráðgjafa sinn (Páll Einarsson munnleg heimild, 

20. Mars 2010; Wilderness Treatment center e.d.).  
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4. Hugmyndafræðin 

Hugmyndafræði Götusmiðjunar byggist á mörgum kenningum og aðferðum. 

Aðallega byggist hún þó á húmanískri sýn á manninum, en þá er lögð áhersla á að 

fylgja þeirri meðferðarnálgun sem kennd er við Carl Rogers sem er 

einstaklingsmiðuð meðferð (Client-Centered Therapy/Person-Centered 

Therapy)og hefur verið þýdd í formi hvatningarviðtala (motivational interviewing) 

og EFT (Emotional focused therapy).  Götusmiðjan notast líka við hugræna 

meðferð (cognitive therapy), lífsleikni (life skills education) og 12 spora kerfið(12 

step program). Götusmiðjan er með breiðan starfshóp sem notar mismunandi 

aðferðafræði og þar af leiðandi tengjast margar hugmyndafræðikenningar saman. 

Ekki er því hægt að stilla Götusmiðjuna í ákveðinn hugmyndafræðikassa en 

aðalmarkmiðið er að tengjast nemunum (human contakt) (Guðmundur Týr 

Þórarinsson, munnleg heimild, 5. Mars 2010).  

 

4.1. Hugræn atferlismeðferð (cognitive therapy) 

Hugræn atferlismeðferð hefur það að markmiði að breyta 

hegðunarmynstrum og hefur hún mikið verið notuð til að hjálpa sjúklingum með 

þunglyndi, kvíða og fælni. Hugræn atferlismeðferð er tvíþætt svo sem að breyta 

hugarfari sem einkennir sjúkdóminn og hins vegar að breyta hegðun sem 

viðheldur þeim. Hugræn meðferð hefur tekið á sig nokkrum myndum eða allt frá 

því að Albert Ellis og geðlæknirinn Aaron T. Beck komu með hugmyndir sínar 

um hugræna meðferð. En þar má nefna hugræna atferlismeðferð (HAM) og 

tilfinningamiðaða meðferð (EFT) (persona.is, 2008).  

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er sálfræðileg meðferð þar sem reynt er að 

draga úr andlegri vanlíðan og truflandi hegðun með breyttri hugsun. Þessi 

meðferðarnálgun hefur notið mikilla vinsælda við meðferð barna og unglinga og 

góður árangur hefur náðst gegn kvíðaröskunum, þunglyndi, félagsfælni, 

skólakvíða og samskiptaerfileikum. Einnig hefur það sýnt sig að hugræn 

atferlismeðferð hefur jákvæð áhrif á hegðun unglinga, átraskanir, áráttu- og 

þráhyggjuraskanir og áfallastreitu. Í hugrænni atferlismeðferð er lögð áhersla á 
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hugræna þætti (hvað við hugsum), tilfinningar (hvernig okkur líður) og hegðun 

(það sem við gerum). Tengslin eru sýnd með því að sýna einstaklingnum hvernig 

hugsanir geta haft áhrif á tilfinningar og öfugt (Stallard, 2006:1). 

 

 

 

 

 

        (Stallard, 2006:37). 

Aaron Beck segir í bók sinni, (Cognitive Therapy of Depression, (1979) að 

neikvæðar hugsanir og hugmyndir um sjálfan sig, umhverfið sitt og framtíðina 

viðhaldi neikvæðum tilfinningum og geti leitt til þunglyndis. Beck telur að í 

bernsku þróist svokölluð grunnviðhorf sem hefur áhrif á það hvernig atburðir eru 

túlkaðir allt til fullorðins ára. Mistúlkun á aðstæðum getur haft í för með sér 

sjálfvirkar hugsanir sem geta valdið vanmáttarkennd og jafnvel þunglyndi (sjá í 

Stallard, 2006:1-3).  

   Börn og unglingar sem eiga í erfileikum með sjálfstjórn hafa oftast nær 

vangetu til að skipuleggja eða leysa verkefni, svo sem börn með ofvirkni og 

athyglisbrest, árásahegðun, félagsfælni og andfélagslega hegðun. Í hugrænni 

atferlismeðferð er reynt að kenna þessum börnum nýja færni í hegðun, 

samskiptum og hugrænum aðferðum til dæmis sjálfsstýriþjálfun og jákvæða 

sjálfsstyrkingu.  Til að hægt sé að fara réttu leiðirnar í hugrænni atferlismeðferð 

fyrir unglinga þarf að skilja hvernig þeir túlka atburði og reynslu (Stallard, 

2006:3-4).  

Til þess að ná sem bestum árangri í hugrænni atferlismeðferð unglinga 

þarf að vera skilningur á þeim þroskaþáttum sem geta haft áhrf á meðferðina. 

Það sem þú hugsar 

Hugsun 

Hvernig þér líður 

Líðan 

Það sem þú gerir 

Hegðun 
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Belsher og Wilkes sýndu fram á nokkra þætti sem þarf að hafa í huga þegar þú ert 

að vinna með ungling í meðferð, en þeir eru (sjá í Stallard,2006:21-22) :  

Takið tillit til sjálfhverfu unglingsins: Unglingar sem eiga við vandamál að 

stríða eiga erfitt með átta sig á þeim og samþykkja skoðanir annarra.  

Eflið samvinnu: Meðferð er samvinnuverkefni og meðferðaraðilinn á að leggja 

áherslu á að ná jafnræði í samskiptum.  

Áhersla á óhlutlægni: Meðferðaraðilinn þarf að gæta óhlutlægni þó svo að hann 

taki að sér milligöngur fyrir unglinginn.  

Notið sókratískar spurningar: Hjálpa þarf unglingum að tjá skoðanir sínar og 

hugmyndir því algengt er að þeim finnist skoðanir sínar ómerkilegar.  

Takast á við tvíhyggju: Mjög algengt er að  ,,Allt eða ekkert“ hugsanir sé að 

finna unglingum og getur það sýnt sig með breytingum frá einu viðtali til annars.  

Fá aðra einstaklinga með í meðferðarvinnuna: Að fá mikilvæga einstaklinga 

sem tengjast viðkomandi í viðtöl getur hjálpað unglingnum að endurmeta 

hugmyndir sínar og ná fram öðru sjónarhorni (sjá í Stallard, 2006:21-22).  

4.1.1. Hugsanaskekkjur 

Sálrænir erfileikar orsakast af göllum í hugrænni úrvinnslu vegna órökrænna 

eða bjagaðra hugsana, samkvæmt hugrænni atferlisstefnu. Börn og unglingar sem 

eiga við erfileika að stríða hafa oft hugsanaskekkjur sem birtast í mistúlkuðum 

atburðum eða hegðun. Einnig hafa þau tilhneigingu til þess að vera 

sjálfsgagnrýnin og hafa neikvæðar væntingar. Þessi börn hafa brenglaða sýn á 

eigin getu og veita neikvæðum þáttum mestu athyglina. Dæmi um hugsunarvillur 

eru:  

Niðurdrepandi hugsanir: Þessi hugsunarvilla einblínir á það neikvæða sem gerist. 

Á það jákvæða er ekki trúað eða það ekki álitið eins mikilvægt og aðeins er séð 

það sem fer úrskeiðis. Þetta hefur einnig verið kallað svarsýnisgleraugu en þau 

láta mann sjá aðeins eina hlið á málinu, þá neikvæðu.  
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Að blása hluti upp: Í þessari hugsunarvillu magnast allt það neikvæða og verður 

stærra en það er í raun og veru. Mjög algengt er að megináherslan sé lögð á ,,allt 

eða ekkert“ hugsunina.  

Hrakspár: Hugsunarvilla sem snýst um hvað við höldum að muni gerast. Þessar 

spár spá oftast fyrir um mistök og þar af leiðandi vonum við það versta.  

Tilfinningahugsanir: Þessi hugsunarvilla felst í því að tilfinningarnar verða mjög 

sterkar og stjórna algjörlega hugsun einstaklings. Þessi hugsun og tilfinning er svo 

sterk að hún heltekur hugann og hugsunin fer eftir því hvernig okkur líður.  

Mistök: Í þessari hugsunarvillu gerir einstaklingur háar kröfur og væntingar til 

sjálfs síns og markmiðin er of háleit, þannig að þeim er aldrei náð. Með þessari 

hugsunarvillu gerir einstaklingur of miklar kröfur til sín og getur ekki staðið undir 

þeim.  

Sjálfsásökun: Er þegar einstaklingur kennir sér um öll mistök og þær neikvæðu 

afleiðingar sem gerast. Þrátt fyrir að hann nái ekki að hafa stjórn á þeim, þá fer allt 

úrskeiðis og hann ber ábyrgðina (Stallard, 2005:69-73). 

Þessar hugsunarvillur geta skapað vítahring sem veldur vanlíðan hjá 

unglingum. Hið neikvæða kemur fram í einstaklingnum og hann hættir  að sýna 

frumkvæði í athöfnum sínum. Hér fyrir neðan er góð skýringarmynd af 

vítahringnum sem margir unglingar ganga í gegnum (Stallard, 2005:54-55) 
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(Stallard, 2005:55). 

Hugræn atferlismeðferð leggur áherslu á að auka sjálfvitund, efla 

sjálfsskilning og bæta sjálfsstjórn með því að koma einstaklingum út úr 

vítahringnum. Þetta er gert með því að styrkja uppbyggilega færni í hegðun og 

hugræna úrvinnslu. Til þess að hægt sé að vinna sig úr þessum vítahring þarf 

einstaklingur að gera sér grein fyrir þeim bjöguðu hugsunum og hugmyndum sem 

eru neikvæðar og hlutdrægar. Ferli sjálfskoðunar leiðir til þess að þessum 

hugsunum verði skipt út fyrir jákvæðari, réttsýnni og gagnlegri hugsanir sem 

staðfesta árangur og styrkleika. Með þessari nýju færni verður auðveldara að 

takast á við erfiðar aðstæður á jákvæðan og árangursríkan hátt (Stallard,2005:7). 

 Hugræn atferlismeðferð er hagnýt nálgun til að læra nýja leiðir í hugsunum 

og hegðun. Ungt fólk er hvatt til þess að gera heimaverkefni til þess að æfa 

daglega færni og hugmyndir og að vinna heimaverkefni er einn af mikilvægustu 

þáttum meðferðarinnar (Stallard,2005:7) Götusmiðjan leggur mikla áherslu á 

verkefnavinnu til þess að unglingar nái stjórna á tilfinningum sínum því það er 

hluti af bata.  

 

Neikvæðar 
hugsanir
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eða áhyggjur
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4.2. Lífsleikni 

Lífsleikni er námsgrein sem á að veita börnum og unglingum fróðleik um 

ýmislegt í lífinu, gera þau leikin í að lifa lífinu, kenna þeim listina að lifa. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir lífsleikni (life skills education)  

þannig: ,,Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á 

jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir 

daglegs lífs“ (sjá í Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:7). 

Á síðustu árum hefur lífsleiknihugtakið orðið til en þrátt fyrir það er lengra 

síðan menn byrjuðu að setja fram hugmyndir sem eru undirstöður lífsleikni. Má 

þar nefna hugmyndir Howard Gardner um fjölgreindirnar, en hún hefur gjörbreytt 

hugmyndum um mannlega greind og hæfni,  hugmynd Daniels Goleman um 

tilfinningagreind sem hefur vakið upp mikla umræður og athygli, þarfapýramídi 

Maslows, og síðast en ekki síst hugmyndir Bandura um félagslegt nám (Stallard, 

2006:2). Bandura byggði kenningu sína á því að börn og unglingar læri af 

umhverfi sínu með því að fylgjast með hegðun annarra og þeim afleiðingum sem 

sú hegðun hefur. Fjallað verður nánar um kenningar Howard Gardners, Daniels 

Goleman og þarfapíramýda Maslow hér að neðan. 

Eitt af einkennum lífsleikninnar er að höfða til sköpunargáfu, auka 

útsjónarsemi og að grundvallarstefnan sé skýr. Lífsleikni tengist mörgum 

námsgreinum og má þar nefna samfélagsgreinar, kristnifræði, siðfræði, 

náttúrufræði, félagsfræði, sálfræði og heimspeki og er því í eðli sínu einskonar 

mannrækt (Erla Kristjánsdóttir o.fl.,2004) 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er nauðsynlegt að kenna eða 

þjálfa ákveðna færniþætti í lífsleikni. Þessir þættir eru: Að taka ákvarðanir, að 

leysa vandamál, skapandi hugsun, gagnrýn hugsun, góð tjáskipti, góð 

samskiptahæfni, sjálfsvitund, takast á við streitu og álag, sýna samkennd og takast 

á við tilfinningar. Líkanið hér að neðan sýnir hvernig færniþættirnir tengjast 

þekkingu, viðhorfi og gildum og hvernig hún er byggð á jákvæðri hegðun sem er 

fyrirbyggjandi fyrir neikvæða hegðun. (Aldís Yngvadóttir, 1999) 
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Lífsleikni kennir okkur að yfirfæra þekkingu, viðhorf og gildismat í formi 

raunverulegrar getu til dæmis í hvað skal gera og hvernig (Aldís Yngvadóttir, 

1999). 

Í aðalnámskrá grunnskólanna 2007 er talað um tíu lokamarkmið 

lífsleikninnar. Hér sagt frá fyrstu þremur markmiðunum, en til þess að nemandi 

öðlist sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun og betri lífstíl þarf nemandi:  

- Að þekkja sjálfan sig, eigin styrkleika og veikleika og vera fær um 

að taka ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar.  

- Að þroska með sér næmi á margbreytileika tilfinninga sinna og 

vera þannig meðvitaður um þær og hvernig tilfinningar hafa áhrif á 

hegðun, hugsun og samskipti.  

- Að öðlist skilning á mannréttindum með því að rækta með sér 

samkennd og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra.  

 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:8).  
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4.2.1. Fjölgreindakenning Gardners 

Árið 1983 setti Howard Gardner prófessor við Harvard-háskóla fram 

fjölgreindarkenninguna. En kenning hans felur í sér að maðurinn hafi margar 

aðskiljanlegar greindir sem vinna saman á flókinn hátt og þar af leiðandi talar 

hann um greindir í fleirtölu. Í fyrstu lagði hann fram sjö greindir en nú hefur 

áttunda bæst við og níunda á teikniborðinu (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004:17-19). 

Greindirnar eru:  

- Málgreind: Felur í sér að beita málinu á áhrifaríkan hátt. Hæfileiki 

málgreindar er að tjá sig í mæltu máli og nýtist daglega við að tala, hlusta 

og lesa.  

- Rök- og stærðfræðigreind: Felur í sér að skilja tölur og/eða vera góður í 

rökhugsun og rökfærslu.  

- Rýmisgreind: Felur í sér að sjá myndir í huganum og skapa þær í tví- eða 

þrívíddarformi.  

- Tónlistargreind: Felur í sér hæfni til að muna lög, hafa tilfinningu fyrir 

takti, hæfni til að halda lagi eða njóta tónlistar.  

- Samskiptagreind: Er greind sem felur í sér hæfni til að skilja aðra, eiga 

auðvelt með að sýna öðrum samkennd og vinna vel með hópum.  

- Sjálfsþekkingargreind: Er talin vera mikilvægust af öllum greindunum, 

en hún felur í sér að þekkja sjálfan sig, hverjar eru jákvæðu og neikvæður 

hliðarnar, hafa trú á sjálfum sér og hafa sjálfsskilning.  

- Umhverfisgreind: Greindin felur í sér að vera næmur fyrir umhverfinu 

og náttúrunni, svo sem skýjamyndun, jurta og dýraríkinu og 

jarðfræðilegum formum.  

- Líkams og hreyfigreind: Greindin er alls líkamans og handanna. Hún 

byggist á samhæfingu hugar og hreyfinga til daglegra athafna.   

Níunda greinin er tilvistargreind sem ekki er enn fullskilgreind. En hún snýst 

um lífið og tilveruna. Gardner segir að allir búi yfir þessum átta greindum en 

mismikið. Einstaklingar geta verið með sterkar og veikar hliðar innan sömu 

greindar til dæmis verið góðir í skapandi skrifum en lélegir í stafsetningu. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að allir búa yfir sínum hæfileikum, en það styrkir 
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sjálfsmyndina og auðveldar þeim að lifa í sátt við sjálfan sig og aðra (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004:17-19).  

4.2.2. Tilfinningagreind Golemans 

David Goleman var sálfræðingur sem byggði bók sína Tilfinningagreind 

(Emotinal Intelligence) á rannsóknum annarra fræðimanna í sálfræði, læknisfræði 

og taugalífeðlisfræði. Sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind Gardners tengjast 

mjög hugtaki Golemans um tilfinningagreind, en þar er lögð áhersla á að með 

jákvæðri sjálfsvitund, sem byggist á því hvernig einstaklingur metur sjálfan sig; 

hvernig hann vill vera; hvernig hann telur aðra meta sig og hvernig hann skynjar 

sig; skapi hann aukna vellíðan (sjá í Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 35-36).  

 Það er nauðsynlegt að hafa þekkingu á tilfinningagreind sinni og þekkja 

tengsl hennar við lífsleiknina. Hæfni á að stjórna tilfinningagreind sinni hefur 

verið skipt í fimm meginsvið af Peter Salovey en þau eru (sjá í Goleman, 

1995/2000:54-55):  

1. Að þekkja eigin tilfinningar og sjálfsvitund. Að geta ekki viðurkennt 

tilfinningar sínar verður til þess að þær ná stjórn yfir einstaklingnum og 

valda ósjálfstæði.  

2. Að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Sjálfsþekking grundvallast af því að 

einstaklingur hefur hæfileika til að stýra tilfinningum sínum og á því 

auðveldara með því að takast á við álag.  

3. Að hvetja sjálfan sig til dáða. Er hæfileiki til þess að ná betri árangri og 

auka afköst í öllum greindum.  

4. Að þekkja tilfinningar annarra. Er grunnþáttur í mannlegum samskiptum. 

Að hafa samkennd er hæfileiki til þess að lifa sig inn í tilfinningar annarra 

og vera næmur á óskir og þarfir þeirra.  

5. Að ráða við náin sambönd felst í því að hafa áhrif á tilfinningar annarra. 

Þessir eiginleikar skapa vinsældir, forystuhæfileika og leikni í mannlegum 

samskiptum.  

(sjá í Goleman, 1995/2000:54-55). 
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Goleman fjallar um tilfinningagreind og stjórnun í nýjustu bók sinni, Forysta 

og tilfinningagreind (2002), en þar leggur hann áherslu á sjálfsvitund, 

sjálfsstjórnun, félagsvitund og stjórnun á samskiptum. En þegar um ung börn er að 

ræða er megináherslan á þau viti hvernig þeim líður á hverri stundu, geti frestað 

umbun, hafi stjórn á hvatvísi, geti róað sig og þekki tilfinningar annarra 

(Goleman, 2002/2004:59-61). Unglingar eru mjög hvatvísir og  byggjast 

ákvarðanir þeirra á starfsemi möndlungsins. Þetta skýrir þau einkenni sem 

unglingar hafa en það eru hvatvísi, skortur á dómgreindarleysi og óhrædd við að 

taka áhættur. Unglingar eiga erfitt með að greina tilfinningar sínar og annarra. 

Mjög algengt er að þau greini hræðslu sem reiði og sorg og skilgreina 

tilfinningaboð annarra vitlaust með því að sjá fjandsemi í eitthverju sem er ekki til 

staðar. Því er mikilvægt að kenna unglingum að átta sig og tjá tilfinningar sínar 

(Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004).  
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4.2.3. Þarfapýramídi Maslows 

Þarfir mannsins eru vel útskýrðar í þarfapýramída Abraham Maslows en hann 

er vel þekktur innan sálfræðinnar. Maslow taldi að það ætti að einblína á hvað 

væri eðlilegt og síðan það sem væri frábrugðið því, en ekki einblína strax á 

vandamálið. Maslow raðaði þörfum mannsins í stigveldiskerfi eftir mikilvægi 

þess. 

 

(sjá í Sigurlín Davíðsdóttir, 2006) 

 

 Á hverju stigi er tiltekin þörf sem virkjar hegðun einstaklings og beinir henni 

að ákveðnum markmiðum. Maslow taldi að þarfirnar væru meðfæddar og sú 

fyrsta líffræðilega þörfin kæmi strax við fæðingu. Einnig taldi hann að þarfirnar 

birtust í þessari röð í æviskeiðinu og ekki var því ráð fyrir einstakling að huga að 

sjálfsbirtingu sinni ef hann var vannærður. Efsta stigið, sjálfsbirting er samkvæmt 

kenningunni æðsta markmið fólks í lífinu. Þeir sem ná góðri sjálfsbirtingu hafa 

góða tilfinningu fyrir stöðu sinni, þeir sætta sig við sjálfa sig og aðra, beina 

athyglinni yfirleitt að öðrum en sjálfum sér, eru eðlilegir og óþvingaðir og líta 

tilveruna björtum augum. Þessir einstaklingar eru umburðarlyndir, eiga góða vini, 

eru sjálfstæðir og búa yfir mikilli sköpunargleði. Maslow taldi að þeir sem næðu 

ekki á efsta stigið hefðu ótta við það að geta ekki það sem þeim langaði til að 

Sjálfsbirting

Virðing sjálfs 
og annarra

Kærleikur

Öryggi

Líkamlegar þarfir
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stefna að og þar af leiðandi ná þeir aldrei settu markmiði (sjá í Sigurlín 

Davíðsdóttir, 2006).  

4.3.Tólf spora kerfið 

Tólf spora kerfið má rekja til AA (Alcoholics Anonymous) samtakana en 

þau voru stofnuð árið 1935 af William Griffith Wilson (Bill) og Robert Smith 

(Bob). Árið 1939 gáfu þeir út AA bókina sem er reynslusaga þeirra og fleiri 

einstaklinga sem hafa þurft að glíma við þennan sjúkdóm. Bókin er ætluð 

einstaklingum sem vegavísir til þess að ná stjórn á alkohólisma. Samtökin þróuðu 

síðan einskonar verkefnaskrá, fyrstu drögin að sporunum tólf sem stuðst er við 

þegar eintaklingur vill ná bata á áfengissýki sinni. Í AA samtökunum er stuðst við 

það að drykkjusýki sé sjúkdómur sem ekki verður læknaður að fullu heldur aðeins 

gerður óvirkur (AA-bókin, 1939/2002). Tólf spora kerfið hefur reynst vel og verið 

notað í flest öllum meðferðum hvað varðar fíkn og má til dæmis nefna spilafíkn, 

vímuefnafíkn, matarfíkn og kynlífsfíkn. Vandamálið er fyrst og fremst fíknin sjálf 

og lífið snýst ekki um annað (Nakken, 1988/2005:14). 

NA-samtökin (Narcotics Anonymous) eru félagsskapur eða samfélag karla 

og kvenna sem eiga það sameiginlegt að hafa átt í erfileikum með fíkniefni. 

Hugmyndafræði NA- samtakanna er byggð á hugmyndafræði AA samtakanna og 

prógrammið þeirra byggist á meginreglum (12 sporunum) sem rituð eru á 

auðveldan hátt þannig að auðvelt sé að fylgja þeim eftir í daglegu lífi. Þegar farið 

er eftir sporunum er hvert spor tekið sérstaklega fyrir sig með trúnaðarmanni/konu 

og jafnvel fleiri en einum. NA-samtökin tala um að ungt fólk fari í gegnum feril 

sem skipt er í sex hluta til þess að ná bata á fíkn sinni. En þau eru:  

  



Lokaverkefni til B.A.-prófs  Unglingar og meðferðaúrræði 
       -Götusmiðjan- 

 

30 
 

Fyrsti hluti: Botninum náð 

- Í eðli fíknarinnar er að á endanum er botninum náð. Eftir því 

sem fíknin þróast því ruglingslegra og stjórnlausara verður lífið 

og margir ná þessu stigi áður en þeir leita sér bata.  

Annar hluti: Ákvörðunin tekin 

- Einstaklingi verður ljóst að lífið er á niðurleið vegna 

fíknarinnar. Notkun fíkniefna er orðin vani og erfiðara er að 

takast á við sársaukann innra með. Á þessu stigi er ákvörðun 

tekin að leita sér hjálpar.  

Þriðji hluti: Hópþrýstingur 

- Það getur reynst erfitt að halda sér edrú, fólk, staðir, tónlist, 

leiðir og venjur minna á vímuefni. Það að snúa til gamalla 

félaga, staða og lífshátta hefur fellt marga edrú fíkla.  

Fjórði hluti: Fjölskylduvandi 

- Fíknin hefur áhrif á alla í kringum fíkilinn og þá sérstaklega 

fjölskylduna. Fíkn er fjölskyldusjúkdómur og þarf þolimæði og 

tíma til þess að endurreisa megi traust á milli þessara aðila.  

Fimmti hluti: Aðeins í dag 

- Reynslan hefur sýnt það við að ákveða að vera edrú í dag eða 

jafnvel bara fyrir augnablikið, öðlast viðkomandi styrk til að 

öðlast bata.  

Sjötti hluti: Boðskapur vonarinnar 

- Í NA- samtökunum er boðskapurinn sá að vandamálin eru ekki 

horfin, en hægt er að læra að takast á við þau. Með algerri 

viðurkenningu á fíkn öðlumst við frelsi innan NA-samtakanna.  

(NA-samtökin 2005).  
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AA- og NA samtökin byggja fyrst og fremst á að 12 sporin séu andlegt 

prógram en um leið heiðarleika- og framkvæmdarprógram. Nýliði sem kemur inn 

í samtökin leitar gjarnan að trúnaðarmanni/konu sem leiðbeinir viðkomandi í 

gegnum sporavinnu sína. Síðar í ferlinu getur viðkomandi leitað sér að 

trúnaðarmanni vegna hverskyns málefna og tilfinninga. Sporunum 12 hefur verið 

skipt niður í þríþætt viðfangsefni en þau eru:  

- Spor 1-2-3: Uppgjafasporin. (Afneitun hætt). 

- Spor 4-5-6-7-8-9: Hreinsunarsporin (Leiðrétting sjálfsins og 

misgjörðanna). 

- Spor 10-11-12: Upplifunarsporin (Lífsins notið með því að 

halda árangrinum við).       

(Páll Jóhann Einarsson, 1998:98).  

Vinnan við að fylgja 12 sporunum gefur einstaklingi með áfengis-og/eða 

vímuefnavanda styrk til að viðurkenna að þeir hafi ekki lengur stjórn á fíkn sinni. 

Einstaklingur þarf að viðurkenna og sjá að til er æðri máttur, sterkara afl, sem þarf 

að treysta til þess að öðlast styrk til þess að takast á við fíknina. Megináherslan í 

þessu starfi er að hefja nýtt og vímuefnalaust líf og eiga einnig tækifæri á að 

hjálpa öðrum sem þjást af sama sjúkdómi. Til þess að ná árangri og fá tækifæri til 

þess að laga fyrri mistök þarf að sækja fundi, fylgja sporunum 12 og fá hjálp frá 

trúnaðarmanni/konu. Þá er hægt að lifa í sátt við guð og menn (AA-bókin, 

1939/2002).  
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4.3.1. Sporin 12 

 

1. Við viðurkenndum að við vorum vanmáttug gagnvart fíkn okkar, að líf okkar 

var orðið stjórnlaust. 

2. Við fórum að trúa því að máttur, okkur æðri, gæti gert okkur andlega heil að 

nýju. 

3. Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja í umsjá Guðs, samkvæmt 

skilningi okkar á honum. 

4. Við gerðum leitandi og óttalaus siðferðisleg reikningsskil í lífi okkar. 

5. Við viðurkenndum fyrir Guði, sjálfum okkur og annarri manneskju nákvæmt 

eðli yfirsjóna okkar. 

6. Við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla þessa skapgerðarbresti. 

7. Við báðum Guð í auðmýkt að losa okkur við brestina. 

8. Við skráðum misgjörðir okkar gagnvart þeim sem við höfðum skaðað og 

urðum þess reiðubúin að gera þeim öllum yfirbót. 

9. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust hvenær sem færi gafst, nema þegar 

það hefði skaðað þá eða aðra. 

10. Við héldum áfram að gera persónuleg reikningsskil og þegar út af bar 

viðurkenndum við yfirsjónir okkar undanbragðalaust. 

11. Við leituðumst við, með bæn og hugleiðslu, að styrkja vitundarsamband 

okkar við Guð, samkvæmt skilningi okkar á honum, og báðum aðeins um að 

fá að vita vilja hans og að öðlast máttinn til að framkvæma hann. 

12. Eftir að hafa orðið fyrir andlegri vakningu við að stíga þessi spor reyndum 

við að flytja fíklum þennan boðskap og fylgja þessum grundvallarreglum á 

öllum sviðum lífs okkar  

(NA-samtökin, 2005).  
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4.4.Einstaklingsmiðuð meðferð 

Sjálfið og sjálfsmynd vísa til reynslu okkar af okkur sjálfum og tilfinninga 

í eigin garð. Einstaklingar geta haft misgóða og misskýra sjálfsmynd. Margir 

hegða sér í samræmi við tilfinningar sem þeir hafa fyrir sjálfa sig. Þeim sem líður 

vel finnst þeim geta nánast allt en þeim sem líður illa hafa minni athafnagleði og 

bjartsýni. Auðvelt er að sjá hvernig okkur líður þar sem það endurspeglast í 

framkomu okkar, hegðun og athöfnum. Sumir sálfræðingar orða þetta þannig að 

við séum það sem við upplifum. Carl Rogers var sálfræðingur sem tilheyrði hópi 

sálfræðinga sem kenndu sig við ,,þriðja aflið“ innan sálfræðinnar. Þeir höfnuðu 

hugmynd Freuds að persónuleiki manna væri fullmótaður strax í barnæsku og að 

persónuleikinn mótaðist af öflum dulvitundar. Hópurinn taldi að kjarni 

persónuleikans hjá manninum væru skynjanir og upplifanir sem tilheyrðu sjálfum 

sér, eiginleikum sínum og reynslu. Carl Rogers setti fram kenningar um 

persónuleikann sem eru mjög einkennandi þessar hugmyndir (sjá í Hörður 

Þorgilsson 1993:457-460). 

Carl Rogers sagði að það megi skipta reynslu okkar í tvo flokka. Annars 

vegar öll reynsla okkar, skynjanir, óskir og tilfinningar hvort sem hún er meðvituð 

eða ómeðvituð og hins vegar hluti reynslunar sem snertir okkur sjálf og mótar 

sjálfsmynd okkar, til dæmis hvernig okkur líður, hvernig við hugsum um okkur 

sjálf o.s.frv. Rogers kallaði þessa reynslu sem við sköpum smám saman 

sjálfsmynd okkar, sjálfið. Sjálfið er hugtak þar sem reynt er að lýsa því hvernig 

reynsla hvers og eins tekur á sig ákveðið mynstur. Að mati Rogers er sjálfið eða 

sjálfsmynd einstaklings mikilvægasta eining persónuleikans og ræðst hegðun af 

því hvernig sjálfið starfar. Sjálfið mótast af sjálfsbirtingu og sjálfssamræmi, en 

einnig umhyggju,virðingu og kærleik foreldra. Rogers telur að hlutverk foreldra sé 

mjög mikilvægt hvað varðar að þróa með sér sterka sjálfsmynd. Barn að hans mati 

sem er hjálpvana getur ekki þrifist án ástar foreldra sinna (sjá í Hörður Þorgilsson 

1993:457-460). 
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Sjálfið þarf að vera heilsteypt og laust við alla togstreitu. Fólk getur 

upplifað tilfinningar sem fellur ekki að sjálfsmynd þeirra og getur það reynst afar 

óþæginlegt. Ósamræmi milli sjálfs og reynslu er afar óþægilegt og getur skapað 

kvíða, spennu og óþægindi sem ekki er hægt að þola lengi. Slíkt ósamræmi getur 

stuðlað að því að sjálfið liðast smám saman í sundur og verður óbærilegt fyrir 

einstaklinga. Slíkar aðstæður hafa tilhneigingu til þess að viðhalda óbreyttri 

sjálfsmynd án þess að gefa reynslunni eitthvað vægi. Þar af leiðandi þarf að vera 

sjálfssamræmi til þess að einstaklingar lendi ekki í togstreitu við tilfinningar sínar 

og reynslu. Hjá heilbrigðu fólki er öll ný reynsla hluti af sjálfsmynd þess og 

lífssýn. Það á auðvelt með að skipta um skoðun og laga sig að breyttum aðstæðum 

og því líður vel. Margir eru þó ekki eins heppnir og setja sjálfið í ákveðnar 

skorður þegar það þarf að ákveða hvaða reynsla fær að vera hluti af 

sjálfsmyndinni og hvað reynslu þarf að afneita. Afleiðingar af þessu geta verið 

margskonar en algengt er að aðlögunarhæfnin minnki, raunveruleikasýnin 

skekkist, sjálfsálit lækkar, ótti, kvíði og-, óhamingja eykst fólk er stöðugt á 

varðbergi (Hörður Þorgilsson 1993:457-460). 

Carl Rogers taldi þó að maðurinn ætti möguleika á því að breytast. Hann 

taldi að einstaklingur sem hefur grundvöll viðleitnar til sjálfsbirtingar ætti gott 

með að byggja á hann. Einstaklingar sem eiga við vanda að stríða hafa ekki nóg af 

réttum skilyrðingum og til þess að blómstra taldi Rogers að með samskiptum við 

sálfræðing væri hægt að uppfylla þau skilyrðin sem gætu breytt til betri líðan 

(Hörður Þorgilsson 1993:457-460).  
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Þessi grunnskilyrði eru: 

  

1. Skilyrðislaust jákvæð skoðun (Unconditional Positive Regard). 

Sálfræðingur/Ráðgjafi þarf að hafa skilyrðislaust jákvætt viðhorf til þess 

sem leitar hans. Einstaklingur á að vera laus við alla dóma og ásakanir. 

2. Hlutlægur skilningur (Empathic Understanding).  

Sálfræðingur/Ráðgjafi þarf að vera sjálfum sér samkvæmur og geta deilt 

hugsunum og tilfinningum sínum með skjólstæðingi.  

3. Samsvörun (Congruence). 

Sálfræðingurinn/Ráðgjafinn þarf að geta hlustað og sett sig í spor þess sem 

á í vanda, skilið og fundið sem hann sjálfur væri skjólstæðingurinn 

(Hörður Þorgilsson 1993:457-460). 

 

Þessi þrjú grunnskilyrði þurfa ráðgjafar Götusmiðjunnar að uppfylla til 

þess að hægt sé að aðstoða einstakling í meðferð og þarf að vera gagnkvæmt 

traust á milli ráðgjafa og nemanda. Þessi tengsl skipta miklu máli fyrir nemanda 

til að ná bata og leggur Götusmiðjan megináherslu á þetta tengslasamband. 

Tengslasambandið þarf að vera þannig að tvær manneskjur eiga í hlut en ekki tvö 

ólík hlutverk. Með þessu er ráðgjafinn fyrirmynd sem hvetur nemendan, sem 

glímir við tilfinningalega togstreitu, til að horfa á jákvæðu hliðarnar á eigin lífi. 

Góður árangur meðferðar næst þegar nemandi tjáir frjáls tilfinningar sínar og 

skoðar þær betur en að hugsa bara um álit annarra. Ef nemandi nær þessum 

árangri verður minna um varnarhætti og sjálfsmyndin verður jákvæðari (Hörður 

Þorgilsson 1993:457-460). 

Hugmyndir Carl Rogers hafa verið að þróast og breytast eftir að þær hafa 

verið notaðar í meðferð á seinni árum. Algengasta þróun einstaklingsmiðaðrar 

meðferðar Rogers hafa verið í formi hvatningarviðtala (Miller og Rollnick 

1995:5). 
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4.5. Hvatningarviðtöl 

Hvatningarviðtalið (motivational interviewing) var sett fyrst fram af 

bandarísku prófessorunum í sálfræði William R. Miller og Stephan Rollnick. 

Hugtakið var kynnt lauslega í blaðagrein árið 1983 af Miller, en hugtakið varð til 

vegna reynslu þeirra við að vinna með áfengissjúklingum. Nálgunin og hugtakið 

var síðan ekki skilgreint til fulls fyrr en árið 1995. Skilgreining á 

hvatningarviðtölum er sú að þau eigi að vera bæði ráðgefandi og leiðbeinandi. Það 

er notað í þeim tilgangi að ná fram breytingu á hegðun viðmælanda með því að 

hjálpa honum að skoða vandamál sín vel og finna lausnir á þeim (Miller og 

Rollnick, e.d.). 

Hvatningarviðtal er leið til þess að hjálpa einstaklingum að finna réttu 

leiðina að betri líðan. Það er gert með því að skapa jákvætt umhverfi sem síðar 

leiðir til jákvæðra breytinga. Þessi aðferð hefur verið mjög gagnleg meðal fólks 

sem er tregt til breytinga og veit ekki hvort að það þurfi á breytingum að halda. 

Miller og Rollnick tala um að með hvatningu verður til vilji hjá einstaklingnum 

sjálfum til þess að breyta hegðun sinni (Miller og Rollnick, 2002:33).  

Hvatningarviðtöl leggja áherslu á að skapa tilfinningatengsl við 

skjólstæðinginn til þess að byggja upp traust og tengsl svo að það skapist 

aðstæður til þess að vinna úr vandamálum sem til staðar eru í lífi hans. Ef að 

traust og góð tengsl skapast ekki er hætt við að einstaklingur haldi fast í gamla 

varnarkerfið og hleypi engum inn. Skjólstæðingur þarf að vera í sömu línu og 

ráðgjafinn og samþykkja greiningu til dæmis með því að viðurkenna að hann sé 

fíkill. Einnig er líka mikilvægt að skjólstæðingur fylgi ráðleggingum ráðgjafans, 

en ef það er ekki til staðar er hann í afneitun og nær því ekki árangri í meðferð. 

Ráðgjafi þarf að hvetja skjólstæðing til þess að sjá þörfina til breytinga á hegðun 

sinni og leggja til breytingatillögu. Nauðsynlegt er að fylgja skjólstæðingnum eftir 

og hvetja hann áfram í að breyta lífi sínu til hins betra (Miller og Rollnick, 

1991:20-28). 
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Hvatningarviðtöl eiga að fá einstaklinga til að bera sjálfir ábyrgð á 

gjörðum sínum og hegðunum. Til þess þarf einstaklingur að vera á tilbúinn til 

breytinga eða að íhuga að hann þurfi á breytingum að halda. Miller og Rollnick 

settu fram fjögur undirstöðatriði sem nauðsynlegt er fyrir meðferðaráðgjafa að 

fara eftir og fylgja (sjá í Stallard, 2002:36).  

- Sýna samhygð (Express Empathy): Meðferðarfulltrúinn þarf að sýna 

skjólstæðingnum skilning á tilfinningum hans og sjónarmiðum, en hægt 

er þó að sýna skilning án þess að vera því samþykkur.  Lögð er 

megináhersla á virka hlustun í þessu atriði.  

 

- Þróa viðhorfsbreytingu hjá skjólstæðingnum (Develop Discrepancy): 

Breytingar eru hvattar með viðhorfbreytingu út frá núverandi hegðun, 

framtíðarmarkmiðum og -gildum skjóstæðingsins. Skjólstæðingurinn 

sjálfur, en ekki meðferðarfulltrúinn, þarf að finna rök fyrir 

breytingunum.  

 

- Að fylgja mótstöðunni eftir (Roll with Resistance): Forðast skal mótrök 

eða gagnrýni, heldur nota rök skjólstæðingsins sem lausn á 

vandamálinu. Mikilvægt er að þvinga ekki nýjum viðhorfum upp á 

skjólstæðinginn, heldur fá hann sjálfan til að sjá vandamálið og hvar 

það liggur.  

 

 

- Sjálfsstyrking (Support Self-Efficacy): Til þess að breyting eigi 

möguleika og geti átt sér stað þarf skjólstæðingurinn að hafa trú á 

sjálfum sér. Sjálfsstyrkur er grundvallaratriði fyrir jákvæða útkomu 

meðferðarinnar. Ef skjólstæðingurinn hefur ekki trú á sér mun hann 

aldrei reyna að viðhalda breytingunni.  

 

       (sjá í Stallard, 2002:37-41). 
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5. Umræða og Niðurstöður 

Götusmiðjan hefur það að meginmarkmiði að ungmenni sem þangað koma 

í meðferð fái að snúa við þeim óæskilega lífstíl sem þau hafa valið sér. 

Einstaklingar sem koma í meðferð í Götusmiðjuna eru ekki kallaðir sjúklingar 

eða skjólstæðingar heldur nemendur sem eru illa staddir vegna neyslu sinnar. 

En það byggist á þeirri hugmyndafræði að fíkn sé ekki sjúkdómur og þar af 

leiðandi ertu ekki sjúklingur. Fíkn er ástand sem einstaklingur skapar sjálfur 

með því að leysa ákveðin innri vanda sem síðar þróast og verður 

aðalvandamálið. Í Götusmiðjunni eru nemendur að læra á tilfinningar sínar og 

finna lausnir á vanlíðan sinni, en án þess að ná stjórn á þessu fer einstaklingur 

aftur í að nota vímuefni eða áfengi til þess að ráða við sinn innri vanda. 

Starfssemi Götusmiðjunnar leggur áherslu að dæma ekki nemendur sína sem 

sjúklinga þar sem þeir fæddust ekki sem fíklar heldur urðu það vegna 

hegðunar og aðstæðna sem þeir hafa tileinkað sér. Nemendur þurfa að átta sig 

sjálfir á eigin vanda sem snýst um fíkn, en sú uppgötvun verður að koma 

algjörlega frá þeim sjálfum, en þó með aðstoð meðferðarráðgjafa. Nemendum 

er gefið svigrúm og jákvætt viðmót, sýndur er skilningur og umhyggja og þeir 

finna að meðferðaraðilar eru til staðar fyrir þau og hafa hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi (Guðmundur Týr Þórarinsson, munnleg heimild, 5.mars).  

 

 Götusmiðjan leggur ekki eins mikla áherslu á að þátttaka forráðamanns og 

fjölskyldu sé til staðar eins og önnur meðferðarheimili. En þrátt fyrir það hefur 

sú nálgun aukist. Fyrstu fjórar vikur meðferðar í Götusmiðjunni fá nemendur 

ekki heimsókn frá sínum nánustu. Það er vegna þess að meðferðaraðilar telja 

að nemendur séu ekki tilbúnir til að takast á við þær tilfinningar og ójafnvægið 

sem það getur skapað. En mjög algengt er að samband milli foreldra og 

forráðamanna sé stirt og þurfi hvíld. Þetta heimsóknarbann kemur í veg fyrir 

að reiði, sorg og tortryggni sem er til staðar hafi áhrif á meðferðina. Eftir 

fjórar vikur eru nemendur yfirleitt búnir að ná smá stjórn á tilfinningum sínum 

og geta því horfst í augu við vandamálin.  

Þrátt fyrir heimsóknarbannið geta þau keypt símkort til þess að hringja, en 

hver nemandi fær einu sinni símatíma í viku. Allir nemendur fá vasapening 

vikulega til þess að kaupa símkort, nammi og sígarettur. En reykingar eru 
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leyfðar, en aðeins í reykingaskúrnum. Vasapeningur setur reglu á þeirra 

peningaeyðslu sem algengt er að sé í óreglu, en einnig til þess að fá þau til 

þess að átta sig á verðgildi þeirra. Nammidagur er leyfður einu sinni í mánuði 

en það var tekið upp vegna þess að útivistaferðirnar duttu niður vegna 

fjárskort og fá því nemendur einu sinni nammidag í mánuði (Jón Þór Kvaran, 

munnleg heimild, 6. Febrúar 2010). 

Viðfangsefni þessar heimildarritgerðar var að skoða Götusmiðjuna. 

Markmiðið var að fræðast um uppruna hennar, meðferðarstarfið og 

hugmyndafræðina sem liggur að baki starfseminnar. Margar 

meðferðarnálganir eru til í meðferð unglinga og margir hafa skoðanir á því 

hvað virkar best. Götusmiðjan styðst við fjölbreyttar kenningar og nálganir 

sem notaðar eru á mismunandi hátt. Það má segja að Götusmiðja taki úr 

mismunandi kenningum þá nálgun sem þeim finnst virka best og gerir það svo 

að hluta af meðferðarnálguninni. Götusmiðjan hefur þróað hugmyndafræði 

sína lengi en í dag er hún komin í nokkuð fastan farveg, eftir rúmlega sextán 

ára tilraunastarfsemi. En þrátt fyrir það er hún ennþá að þróast og mun halda 

því áfram í nákominni framtíð.  

Meðferð í Götusmiðjunni stendur yfir í tólf vikur og nemendur koma 

sjálfviljugir í meðferð. Í Götusmiðjunni fer ekki fram nein hefðbundin kennsla 

eins og á öðrum meðferðarstofnunum en þau eru hvött til náms að lokinni 

meðferð.  

Það sem kom mér á óvart eftir dvöl mína í Götusmiðjunni er sú staða sem 

sumir unglingar þurfa að glíma við og hátt hlutfall nemenda með 

ofvirkniog/eða athyglisbrest. Margir sem ég talaði við í Götusmiðjunni eiga 

foreldra sem eru óvirkir eða virkir alkóhólistar og/eða fíklar. Algengt er að 

einstaklingar séu ,,á götunni“ og eigi enga að eða í engin hús að vernda eftir 

meðferð. Í sumum tilfellum eru foreldrarnir sjálfir í neyslu eða búnir að gefast 

upp á þeim, sökum álags sem fylgir því að eiga ungling í neyslu. Úrræði fyrir 

þessa unglinga eru mjög fá en flest fara þau sem eru 18 ára og eldri á 

áfangaheimili að lokinni meðferð, svo sem Ekron, Dyngjuna, áfangaheimili 

SÁÁ og áfangaheimili Samhjálpar. Á þessum heimilum eru einstaklingar sem 

eru ný komnir úr meðferð veittur dvalarstaður og hjálpað að komast í 

starfsþjálfun, nám og/eða endurhæfingu.  
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Hugmyndafræði Götusmiðjunnar hefur það að leiðarljósi að tengjast 

nemendum og hjálpa þeim á beinu brautina. En til þess er stuðst við kenningar 

eins og Carl Rogers um skilyrðislausa athygli, ást og umhyggju og frelsi til 

þess að taka ákvarðanir. Ungmenni þurfa að fá viðurkenningu á því hver þau 

eru en ekki eins aðrir vilja að þau séu. Það þarf að veita þeim skilning og sýna 

þeim gagnkvæmt traust í meðferð.  

Hvatningarviðtöl eru notuð til þess að hvetja einstakling til að breyta 

hegðun sinni með því að hjálpa honum að sjá vandamál sín og finna lausnir.  

Lífsleikni er notuð til þess að kenna ungmennum listina að lifa. 

Megintilgangurinn er að efla sjálfsmyndina og sjálfstraustið. Að þekkja 

tilfinningar sínar og annarra er oftast nefnt tilfinningagreind, en hún stuðlar að 

innsæi og sjálfsþekkingu. Einstaklingur með góða sjálfsstjórn á auðveldara 

með að takast á við álag, uppnám og vonbrigði. Í lífsleiknikennslu hefur 

tilfinningagreind þýðingamikið hlutverk.  

Tólf spora kerfi hjálpa einstaklingum að lifa án fíknar sinnar og hjálpa 

einstaklingum að beina athyglinni eitthvað annað en að fíkninni. Tólf spora 

kerfið hefur gefið góða raun í baráttu við fíkn, en til þess þarf að vinna í tólf 

sporunum, sækja fundi og eiga góð samskipti við trúnaðarkonu/mann.  

Götusmiðjan býður ekki upp á neyðarvistun fyrir unglinga og er að því 

leyti frábrugðin öðrum meðferðarheimilum. Mjög algengt er að unglingar fari 

fyrst í afeitrun á unglingdeild SÁÁ eða á annarri meðferðarstofnun áður en 

þau sækja meðferð í Götusmiðjunni. Flestir sem koma í meðferð í 

Götusmiðjuna hafa löngun til þess að hætta neyslu og eru jafnvel búin að ná 

,,botninum“.   

Það sem Götusmiðjan á sameiginlegt með öðrum meðferðarstofnunum er 

að öll meðferðarheimilin styðjast við blandaða hugmyndafræði og kenningar. 

Engin ein hugmyndafræði er notuð heldur mjög fjölbreyttar leiðir 

meðferðarnálgana. Hugmyndafræðin er nýtt bæði bóklega og verklega t.d. 

með verkefnum, hópum o.s.frv. Götusmiðjan styðst við tólf spora kerfi NA- 

samtakanna en ekki önnur meðferðarheimili og telur fíkn ekki vera sjúkdóm.  
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Í stuttu máli er Götusmiðjan frábrugðin öðrum meðferðarstofnunum að því 

leyti að þau eru sjálfstætt starfandi, eru ekki með neyðarvistun, fylgja 

húmanískri sýn á manninn, einstaklingar koma sjálfviljugir í meðferð, ekki er 

hefðbundin kennsla, ekki er litið á fíkn sem sjúkdóm og fylgja tólf spora 

kerfinu. En þrátt fyrir það eiga meðferðastofnanir fyrir unglinga það 

sameiginlegt að leggja áherslu á tilfinningagreind. Að unglingar nái stjórn á 

tilfinningum sínum,  læri að þekkja þær og læri hvernig eigi að takast á við 

áföll og uppákomur sem geta orðið á vegi þeirra í lífinu.  

Þar sem ég er að ljúka B.A. gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands, fylgdist ég mikið með hvaða tómstundir eru í boði í meðferð 

fyrir nemendurnar þegar ég var í Götusmiðjunni. Nýlega hefur verið hætt við 

útivistaferðirnar hjá Götusmiðjunni vegna fjárskorts og hefur lítið annað 

komið í staðinn. Staðsetning Götusmiðjunar er mjög góð að Brúarholti og 

umhverfið hefur margt upp á að bjóða. Ég hefði viljað sjá fleiri skipulagðar 

tómstundir, íþróttir eða annars konar hreyfingu um helgar og væri tilvalið að 

nota útivistina og náttúruna til þess. Hægt væri að fara í skipulagðar 

gönguferðir þarna í kring og hópleiki utandyra t.d. ratleiki. Ganga er inni í 

dagskránni en í henni felst að ganga niður að hliði sem margir eru orðnir 

þreyttir á og þykir einhæft.  

Frítíminn um helgar fer rosalega mikið í ,,hangs“ og ,,chill“ sem leiðir til 

þess að nemendur reykja meira og hugsa meira um hvað þeim leiðist. Með 

skipulagðu tómstundastarfi um helgar væri hægt að draga úr þessu og efla 

sjálfsmynd þeirra. Mér finnst dagskráin á virkum dögum mjög góð en það má 

ekki gleyma helgunum.  
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Dvöl mín í Götusmiðjunni var stórkostleg upplifun og upplifun mín á 

starfinu var mjög jákvæð í heild sinni. Starfsfólkið er alveg til fyrirmyndar og 

gefur meðferðarstarfinu sterka mynd. Ég ætla að enda ritgerðina á 

æðruleysisbæninni sem nemendur í Götusmiðjunni nota til þess að ná bata á 

fíkn sinni. 

Guð, gef mér æðruleysi, 

til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því sem ég get breytt 

og vit til að greina þar á milli. 
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