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Útdráttur 

Þessi rannsókn var unnin sem lokaverkefni til B.A.-prófs í Tómstunda- og 

félagsmálafræðum við Háskóla Íslands sumarið 2010.  

Tilgangur rannsóknar er fyrst og fremst að sýna mátt og uppeldislegt gildi 

hópastarfs til að efla sjálfstraust, lífsgæði og árangur ungs fólks með 

frávikshegðun. Jafnframt er rannsókninni ætlað að varpa ljósi á mikilvægi 

mennta- og uppeldisstofnana á borð við Fjölsmiðjuna sem er þjálfunar- og 

endurhæfingarstaður fyrir ungt fólk.   

Rannsóknaraðferð var eigindleg bæði í formi vettvangsathugunar og viðtala. Í 

rannsókninni var höfð að leiðarljósi rannsóknarspurningin: „Hvernig getur 

hópastarf í Fjölsmiðjunni bætt lífsgæði ungs fólks á krossgötum?“ 

Niðurstöður byggja á vettvangsathugun og viðtölum rannsakanda sem síðan eru 

bornar saman við fræðilegar heimildir. Viðtölin voru greind í fjögur þemu sem 

lýstu sameiginlegri reynslu af dvöl þriggja ungmenna Í Fjölsmiðjunni. Þemun eru; 

ótti við breytingar og áskoranir, von um betra líf, þörf fyrir viðurkenningu ásamt 

stolti þegar vel gengur, neikvæðni  og óánægja.  

Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að margir nemendur Fjölsmiðjunnar búa yfir 

ótta við breytingar og áskoranir sem getur hindrað að vonir þeirra og væntingar 

verði að veruleika. Þeir eru gjarnan uppfullir af neikvæðum tilfinningum vegna 

slæmrar reynslu af lífinu, eiga erfitt með félagstengsl og eru í sífelldri togstreitu við 

nærumhverfi sitt. Þessir einstaklingar  hafa fá bjargráð og þegar kröfur daglegs lífs 

verða þeim um megn finna þeir fyrir andlegri og líkamlegri vanlíðan. Hins vegar 

eiga þeir allir von um betra líf, hafa sterka löngun til að standa sig vel og njóta 

viðurkenningar. 

Heilsufarsleg vandamál sem tengjast andlegri líðan fara versnandi meðal ungu 

fólki í Evrópu. Andleg- og félagsleg vandamál eru orðin eitt helsta 

heilsufarvandamál ungmenna og sjálfsvíg helsta dánarorsök þeirra. Helstu 

áhættuþættir felast í fátækt, félagslegri mismunun, einelti, einangrun og bágum 

fjölskyldustuðningi.  Sambærilegar niðurstöður og ofangreindar koma í ljós í 

rannsókn sem gerð var á vegum Rannsóknar og greiningar á íslenskum 

ungmennum.  
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Samkvæmt Berger (2007), Erikson (1968, 1974) og Jensen (1985) eru unglingsárin 

mikill mótunartími sjálfsmyndarinnar og sjálfsins. Á þessum árum getur 

hlutverkaruglingur og togstreita við ríkjandi gildi samfélagsins átt sér stað sem 

stundum getur birst í andfélagslegri hegðun. Úrræði fyrir ungmenni á krossgötum eru   

forsenda þess að slíkir frávikshópar finni sína réttu braut í lífinu. 
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Þú getur orðið dreki... 

Úti í miðju hafi er sérstakur staður – svokallað drekahlið. 

Hliðið hefur þann sérstaka eiginleika að hver sá fiskur sem syndir 

í gegnum hliðið breytist á svipstundu í dreka. 

En ... 

Drekahliðið lítur ekkert öðruvísi út en aðrir staðir hafsins – þannig að þú getur 

aldrei fundið hliðið með því að leita af því. Eina leiðin til að komast að því hvar 

það er að finna – er með því að verða vitni af því þegar fiskur syndir þar í gegn 

og breytist í dreka. 

En ... 

Þegar fiskur syndir í gegnum Drekahliðið og verður að dreka, er engin sjáanleg 

breyting á honum – hann lítur bara alveg eins út og áður en hann synti í gegn. 

Þannig að jafnvel þó þú leitir vel til að komast að því hvar breytingarnar eiga sér 

stað er engin leið að koma auga á það. 

Þar að auki ... 

Þegar fiskur syndir í gegnum Drekahliðið og breytist í dreka – þá líður honum 

ekkert öðruvísi – þannig að fiskarnir vita ekki að þeir hafa breyst í dreka 

– þeir eru bara drekar eftir það. 

 Japönsk dæmisaga 
 (Becker, 1998). 
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Formáli 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Árni Guðmundsson fyrir umburðarlyndi 

og skilning á breyttum aðstæðum. Jafnframt vil ég þakka Þorbirni Jensyni, 

Guðrúnu Kristinsdóttur, öðru starfsfólki og skjólstæðingum Fjölsmiðjunnar fyrir 

gefandi samverustundir. Að öðlast tækifæri til að dýpka innsýn á vettvangi var 

ómetanlegt fyrir mig sem tómstunda- og félagsmálafræðing.  

Ástkær móðir mín sem hefur ætíð verið mín helsta fyrirmynd fær þakkir fyrir 

ómetanlegan stuðning, hvatningu og innblástur alla mína lífs- og skólagöngu.   

Reykjavík, 25. ágúst 2010 

_________________________ 
 

Jóhanna Björt Guðbrandsdóttir 
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1. Inngangur  

Í ljósi aukinna tækifæra, tækniframfara og þekkingar á ýmsum sviðum ættum við að 

hafa heiminn í höndum okkar. Samt sem áður er það staðreynd að stór hópur 

ungmenna á við andleg- og félagsleg vandamál að stríða og er það orðið eitt helsta 

heilsufarsvandamál ungmenna í dag (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin [WHO], 2005a 

og 2005b, 2009; Koller, Morgan, Guerreiro, Currie, Ziglio og The International HBSC 

study group, 2009; Witney og Koller, 2007). Eru þær niðurstöður sambærilegar 

rannsóknum hjá Rannsóknum og greiningu á líðan íslenskra ungmenna (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009a). 

Uppeldisleg skilyrði þurfa að vera góð til þess að ungt fólk geti blómstrað. Öryggi,  

góð félagstengsl og gott framboð á menntun ættu að vera öllum samfélögum 

mikilvægt (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna 

Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2010). (Þrátt fyrir að möguleikar á menntun fyrir ungt 

fólk hafi aldrei verið meiri í hinum Vestræna heimi getur lífið reynst ungmönnum 

okkar tíma býsna erfitt hér ber að hafa í huga takmarkalausa útlitsdýrkun og að....) 

Það getur verið flókið að vera til. Við lifum á tímum útlitsdýrkunar og kröfur eru miklar 

á öllum sviðum, félagslega, náms- og starfslega. Í ljósi vitundarvakningar í 

samfélaginu á gildi forvarnarstarfs er mikilvægt að nærumhverfið vinni saman að 

velferð ungmenna, veiti sterkt félagsnet til forvarnar gegn andlegri og líkamlegri 

vanlíðan, ásamt andfélagslegri hegðun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009b). 

Unglingsárin eru gjarnan tími leitar að sjálfum sér, tilfinningaflækju og 

sjálfstæðisbaráttu. Kenningar Bandura (1994) og Lazarus og Folkman (1984) fjalla 

um mikilvægi þess að trúa á sjálfan sig og eiginleika sína (e. self-efficasy). Jafnframt 

að viðurkenna nýjar aðferðir til árangursríkari félagstengsla og betri vinnubragða. Allir 

hafa langanir og þrár, stundum þarf einungis örlítinn meðbyr til að þær geti orðið að 

veruleika. Það er erfitt að sigla þegar á móti blæs en allir geta orðið að drekum ef 

viljinn er fyrir hendi eins og fram kemur í japönsku dæmisögunni hér að framan. Það 

sem þarf er tiltrú, viljastyrkur og tækifæri. 

Það þarf bæði drifkraft og hæfni til að reka og stýra mennta- og uppeldisstofnun 

á borð við Fjölsmiðjuna. Sameiginleg hugsjón og velferð skjólstæðinga þarf 

ávallt að vera í fyrirrúmi. Leiðbeinendur Fjölsmiðjunnar leggja sig fram við að 
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taka tillit til margbreytileika lífsins og koma til móts við þarfir ungmenna á 

krossgötum. En til þess að slíkar stofnanir geti dafnað þarf samfélagið að gera 

sér grein fyrir mikilvægi þeirra og styðja við bakið á þeirri hugsjón sem þar ríkir. 

Tilgangur rannsóknar er fyrst og fremst að sýna mátt og uppeldislegt gildi 

hópastarfs til að efla sjálfstraust, lífsgæði og árangur ungs fólks með 

frávikshegðun. Jafnframt er rannsókninni ætlað að varpa ljósi á mikilvægi 

mennta- og uppeldisstofnanna á borð við Fjölsmiðjuna. Í rannsókninni var höfð að 

leiðarljósi rannsóknarspurningin: „Hvernig getur hópastarf bætt lífsgæði ungs fólks á 

krossgötum‟? Niðurstöður byggja á vettvangsathugun rannsakanda, þremur 

einstaklingsviðtölum við nemendur Fjölsmiðjunnar, ásamt fræðilegri úttekt. 

1.1 Röksemdir fyrir efnisvali 

Málefni ungmenna eru rannsakanda  hugleikin þar sem hann telur stuðning og 

úrræði fyrir frávikshópa ungmenna ábótavant í velferðarþjóðfélagi okkar. Það 

sýnir sig glögglega þegar að fjárveitingu kemur en sem dæmi má taka að þrátt 

fyrir mikla eftirspurn eftir dvöl í Fjölsmiðjunni eru fjármagn og styrkir til hennar af 

skornum skammti. Fjölsmiðjan hefur um árabil búið við lítið og ófullnægjandi 

húsnæði. Eftir nokkra ára baráttu fékk stofnunin loks á þessu ári nýtt húsnæði  

og má segja að það séu tímamót í starfi Fjölsmiðjunnar. 

Við vettvangsathugun  í Fjölsmiðjunni varð rannsakandi vitni að öflugu hópastarfi 

og því uppeldislega gildi sem það hefur. Máttur hópastarfs er gríðarlegur sama á 

hvaða aldri einstaklingur er. Öll þurfum við að tilheyra hópi eða vera hluti af 

einhverju til að öðlast tilgang og hlutverk.  

Það að geta fundið til samhygðar, geta endurspeglað sig og tilfinningar sínar er  

ungu fólki ómetanlegt. Gildi samhygðar er ekki einungis félagslegt heldur 

þroskar það ýmsa eiginleika á borð við sjálfsaga, sjálfsþekkingu og sjálfstraust 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).   

1.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notuð var er svokölluð fyrirbærafræði sem er einn þáttur 

eigindlegra rannsókna. Úrtakið í rannsókninni voru þrír einstaklingar, átján ára og 

eldri sem vinna í Fjölsmiðjunni. Í upphafi var úrtakið handahófskennt en vegna lágs 

hlutfalls stúlkna var ákveðið að hafa eina stúlku í viðmælendahópnum til að fá sýn 

beggja kynja. Viðmælendur fengu afhent kynningarbréf þar sem sagt var frá 
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rannsóknaráætlun og fyrirkomulagi rannsóknar en áætlað var að viðtöl tækju um það 

bil fjörutíu mínútur. Forráðamenn Fjölsmiðjunnar og viðmælendur gáfu fúslega 

samþykki sitt. Þar sem upplýsingar voru ekki rekjanlegar þurfti ekki sérstakt leyfi 

Persónuverndar. Einstaklingsviðtöl voru greind og samþætt í þemu eftir 

vinnuaðferðum eigindlegrar aðferðafræði. Þau voru skrifuð orðrétt upp og upptökum 

eytt að vinnslu lokinni. Viðtölin voru notuð til stuðnings en ekki birt opinberlega nema 

einstaka setning sem var vitnað í. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Fyrsti kafli byggir á kynningu rannsóknarinnar þar sem færð eru rök fyrir efnisvali 

og rannsóknaraðferð útskýrð. Annar kafli fjallar um sögu Fjölsmiðjunnar í grófum 

dráttum og hugmyndafræði hennar skoðuð með tilliti til meginþema verkefnis. Í 

þriðja kafla er fræðilegri úttekt gerð skil, fjallað er um sjálfsmyndina, hópastarf og 

rannsóknir sem tengjast andlegri líðan, brottfalli úr námi og starfi. Fjórði kafli 

útskýrir  aðferðafræði rannsóknarinnar. Fimmti kafli byggir á niðurstöðum, gerð 

er grein fyrir vettvangsathugun, úrvinnslu viðtala  og vangaveltum rannsakanda. 

Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við fræðilegar 

heimildir og færð rök fyrir hvaða ályktanir megi draga af rannsókninni, ásamt 

hugmyndum rannsakanda. Síðasti kaflinn inniheldur lokaorð.  

Í lok hvers kafla eru umræður sem byggja á reynslu rannsakanda á vettvangi og 

tengjast innihaldi hverju sinni.   
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2. Saga Fjölsmiðjunnar 

Fjölsmiðjan hóf starfsemi árið 2001 og hefur frá upphafi verið við Kópavogsbraut 

í Kópavoginum. Fjölsmiðjan er sjálfseignarstofnun og þeir sem stóðu að stofnun 

hennar eru Rauði Kross Íslands, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, 

Vinnumálastofnun og Félagsmálaráðuneytið. Í stjórn sitja sjö aðilar sem ásamt 

forstöðumanni Fjölsmiðjunnar funda reglulega um ýmis mál tengd rekstri og 

skipulagi. Menntamálaráðuneytið á fulltrúa í stjórn hennar og leggur til rekstrarfé. 

Fjölsmiðjan aflar tekna til reksturs með sölu á framleiðslu sinni. Rauði kross 

Íslands, Atvinnuleysistryggingasjóður og sveitarfélögin hafa einnig lagt til 

rekstrarfé. (Fjölsmiðjan, 2007 og 2008). 

Fjölsmiðjan veitir ungu fólki á aldrinum sextán til tuttugu og fjögra ára tækifæri til 

að þjálfa sig til áframhaldandi náms og vinnu. Ásamt því að styrkjast og eflast 

félagslega. Í Fjölsmiðjunni eru starfandi sjö deildir sem öllum er stýrt eftir 

handleiðslu fagfólks. Deildirnar eru: Bílaþvottur, Hússtjórnardeild, 

Hönnunardeild, Pökkunardeild, Rafdeil, Trésmíðadeild, Tölvu- og prentdeild 

(Fjölsmiðjan, 2007 og 2008; Fjölsmiðjan: Vinnustaður fyrir ungt fólk, 2009). Mest 

aðsókn er hjá yngri einstaklingum en tuttugu og fimm ára og eldri fá inngöngu ef 

um sérstök tilfelli er að ræða. Piltar eru í meirihluta en hlutfall stúlkna hefur 

aukist með árunum, sérstaklega eftir að hönnunardeild tók til starfa. Vinnutíminn 

er alla virka daga frá hálf níu til klukkan þrjú á daginn og fyrir vinnu er greiddur 

verkþjálfunar- og námsstyrkur. Laun eru greidd hálfsmánaðarlega með tilliti til 

aldurs og ástundunar (Fjölsmiðjan 2007). 

Bakland skjólstæðinga er mismunandi, sumir búa við góðar aðstæður á meðan 

aðrir njóta lítils stuðnings. Margir hafa slæma reynslu af skólakerfinu og af 

vinnumarkaðnum. Nemendur geta sótt nám í skólum sem þeir velja sjálfir með 

vinnu sinni í Fjölsmiðjunni. Námsráðgjafi aðstoðar við að sækja um nám og 

vinnu. Nemendur geta tekið áhugasviðspróf, jafnframt fá þeir stuðning og 

eftirfylgni með því sem þeir eru að gera hverju sinni.  Flestir taka tvö til þrjú fög í 

einu, margir eru að taka upp fög úr grunnskóla en sumir eru að taka 

framhaldskólaáfanga. Fjölsmiðjan á í samstarfi við framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu, Vinnumiðlun, félagsþjónustur sveitarfélaganna og aðra 

sem vinna að málefnum ungmenna svo sem Barnaverndarstofu og 

rannsóknarteymi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands (Fjölsmiðjan 2007). Fjöldi 
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nemenda í Fjölsmiðjunni sem voru í framhaldsskóla árið 2009 er fjórtán, þar af 

fóru fjórir í fullt nám eftir að hafa tekið tvö til þrjú fög fyrstu skólaönnina (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 09. ágúst 2010, munnleg heimild). 

Nemum býðst jafnframt að taka bílprófi ásamt ýmsum námskeiðum svo sem 

tölvunámskeiðum og tónlistartímum samhliða vinnu sinni í Fjölsmiðjunni. Einnig 

geta ungmenni fengið „stöðuhækkun‟ og unnið á öðrum vinnustöðum í samstarfi 

við Fjölsmiðjuna. Meðfram vinnu sinni Í Fjölsmiðjunni geta skjólstæðingar verið 

skráðir í meðferð hjá öðrum uppeldis- og meðferðarstofnum. Að meðferð lokinni 

geta þeir komið aftur í fulla vinnu hjá Fjölsmiðjunni (Fjölsmiðjan, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Aðsókn í Fjölsmiðjuna frá upphafi  

 

Í fyrstu voru aðeins sjö til níu ungmenni á vegum Fjölsmiðjunnar, þau ásamt tveimur 

starfsmönnum tóku þátt í að byggja fyrsta hluta stofnunarinnar. Eftirspurn hefur farið 

stigvaxandi með árunum. Í dag eru skjólstæðingar allt upp í rúmlega sjötíu talsins 

hverju sinni og um  fimmtíu á biðlista (sjá mynd 1). Þessar tölur sýna glögglega 

þörfina og eftirspurnina en ef síðasta ár er skoðað hafa um hundrað og þrjátíu 

nemendur verið skráðir í Fjölsmiðjuna (Þorbjörn Jensson, 06. október 2009, 

munnleg heimild).  
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Þetta er þó breytilegt á milli ára, ýmsir þjóðfélagsþættir spila þar inn í eins og 

atvinnuleysi, kreppa og fleira. Sem dæmi má nefna var mikil hreyfing á 

nemendahópnum árið 2007 en þá var mikil sprenging úti á vinnumarkaðnum og 

auðvelt að fá vinnu.  (Fjölsmiðjan, 2007). 

Í ársbyrjun 2010 fékk Fjölsmiðjan nýtt og betra húsnæði í Víkurhvarfi í 

Kópavoginum. Húsnæðið er töluvert stærra en hið fyrra, býður þar af leiðandi 

uppá betri vinnuaðstöðu og aukna möguleika. Sem dæmi má nefna er 

fundaherbergi og tómstundaherbergi sem ekki voru á gamla staðnum. Deildirnar 

hafa haldið sér en hver veit nema ný deild eigi eftir að bætast við með tímanum. 

2.1 Hugmyndafræði 

Hugmyndin að Fjölsmiðjunni er fengin úr smiðju dönsku „Produktionsskolerne“ 

en slíkir skólar eru starfræktir víða um Evrópu og hefur Fjölsmiðjan átt í 

samstarfi við  skólann í Edelsminde í Danmörku. Markmiðið er að styðja við 

bakið á ungu fólki sem fótar sig ekki í námi eða úti á vinnumarkaðnum. 

Fjölsmiðjan starfar í mörgu eftir hugmyndafræði dönsku skólanna sem byggir á 

því að hafa vinnustaðinn fjölbreyttan, skemmtilegan og að allir hafi eitthvað við 

sitt hæfi (Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 06.október 2009 og 04. febrúar 

2010).  

Forstöðumaður telur víðsýni, frumkvæði og samstarf allra á vinnustaðnum eina 

af meginforsendum þess að vinnustaður blómstri. Kannski þess vegna starfi 

hann ekki eftir neinni fyrirfram mótaðri hugmyndafræði annarri en 

hugmyndafræði dönsku skólanna. Forstöðumaður nýtir sér þekkingu héðan og 

þaðan. Hann reynir að spila úr hverju verkefni eins og best verður á kosið. Ef 

hann hefur ekki þá þekkingu sem til þarf verður hann sér út um hana. 

Forstöðumaður segir ekkert vandamál svo stórt að það sé ekki hægt að leysa 

það en oft vanti seiglu þegar um er að ræða úrræði fyrir ungt fólk (Þorbjörn 

Jensson munnleg heimild, 04.febrúar 2010). 

Nemendur „Produktionsskolerne“ og Fjölsmiðjunnar hafa margir hverjir slæma 

reynslu af skólakerfinu og vinnumarkaðnum, þess vegna er mikilvægt að sýna 

þeim að það er til önnur leið til að meta nám og vinnu en þeir hafa reynt 

(Produktionskolerne i Danmark, 2010). Að efla sjálfstraust skjólstæðinga og trú 

þeirra á skólunum er forsenda þess að þeir fái sem mest út úr námi sínu og 
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vinnu við skólann. Jafnframt að þeir upplifi sig sem einstaklinga sem hafa tilgang 

og hlutverk í samfélaginu (Guðrún Guðmundsdóttir, 2005). 

Starfsfólk Fjölsmiðjunnar hefur aðlagað dönsku hugmyndafræðina að þörfum 

íslenskra ungmenna. Forstöðumaður leggur áherslu á að hafa 

hugmyndafræðina opna þannig að sem mest víðsýni ríki og frumkvæði fái notið 

sín. Sá frávikshópur ungmenna sem vinnur í Fjölsmiðjunni er skilgreindur sem 

ungmenni á krossgötum í lífinu vegna þess að þau hafa ekki fundið sína réttu 

braut. Þeim hefur ekki vegnað vel í hefðbundnu skólakerfi eða úti á 

vinnumarkaðnum og þurfa þar af leiðandi undirbúning fyrir frekara nám og vinnu 

(Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 06.október 2009 og 04. febrúar 2010). 

Starfsfólk leggur áherslu á að efla sjálfsmynd ungs fólks á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt þannig að það öðlist sjálfstraust til að takast á við lífið, finni 

sjálft sig og styrkleika sinn. Starfsmenn trúa því að allir búi yfir styrkleikum og að 

það sé mikilvægt að þekkja þá. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur séu 

ekki allir settir í sama „kassann“ heldur að aðstoða þá við að finna hvar 

áhugasvið þeirra liggi. Nemendur eru hvattir til að koma með hugmyndir. 

Starfsfólk leggur áherslu á að vera til staðar, ræða saman, brosa og leyfa sér að 

vera til (Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 06. október 2009 og 04. febrúar 

2010).  

Í starfi Fjölsmiðjunnar er í mörgu gengið út frá Fjölgreindarkenningu Gardners 

frá árinu 1983. Samkvæmt henni ber að virða margbreytileika mannkyns, leyfa 

einstaklingum að njóta sín á eigin forsendum og gefa öllum jöfn tækifæri til náms 

(Armstrong, 2001: 7-8; Guðrún Guðmundsdóttir, 2005). Kenningin 

endurspeglast í Fjölsmiðjunni einkum í fjölbreytni verkdeilda og í því að áhersla 

er lögð á styrkleika hvers nemenda. 

Fjölsmiðjan leggur áherslu á að allir hafi hlutverk og tilheyri hópi. Ef um 

einstaklinga er að ræða sem gengur illa að vinna í hópi eða eiga í togstreitu við 

umhverfið vegna neikvæðni eða skapgerðarvandamála eru þeir settir í góðan og 

sterkan hóp þar sem leiðtogar innan hópsins aðstoða starfsmenn Fjölsmiðjunnar 

við að aðlaga viðkomandi einstakling að betri vinnubrögðum (Þorbjörn Jensson 

munnleg heimild, 04. febrúar 2010). 

Forstöðumaður Fjölsmiðjunnar telur árangursríkustu leiðina til að ná til 

skjólstæðinga sé að vinna með þeim, ekki að vera herforingi með skipunarvald 
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heldur félagi, þannig að gagnkvæmt traust ríki. Hann segir að skjólstæðinga sína 

vanti einna helst sjálfstraust og að margir þeirra séu félagsfælin. Mikilvægt sé að 

reyna ná til þeirra og byggja upp sjálfstraustið með því að veita þeim verkefni sem 

þeir ráði við. Einnig að gera þeim grein fyrir því að allir skipti máli og hafi eitthvað til 

brunns að bera. Hann segir marga þeirra hafa verið „tapara“ (beðið ósigur í lífinu) í 

gegnum lífið þannig að ef eitthvað bjátar á eða kemur upp á flýi þau aðstæður og 

láti sig hverfa (Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 04. febrúar 2010). 

Þetta viðhorf er í samræmi við álit Gordons (2001) sem telur viðurkenningu 

mikilvægasta þáttinn í því að meðferð beri árangur.  Hann leggur áherslu á að 

veita skjólstæðingum viðurkenningu, hjálpa þeim að læra viðurkenna sjálfan sig 

og kenna þeim að fá tilfinningu fyrir sjálfum sér og eiginleikum sínum. Gordon 

álítur að það að vera til staðar og hlusta sé mun öflugra sem uppeldislegt 

verkfæri en skipunarvald, enda er eftir honum haft: 

 „...ást og umhyggja eru sennilega áhrifaríkustu öflin sem þekkt eru til að bæta 

andlegan og líkamlegan skaða.‟ (Gordon, 2001). 

Nemendur Fjölsmiðjunnar komast ekki upp með að láta sig hverfa. Þeir eru 

hvattir áfram til að taka sér eitthvað fyrir hendur og þá frekar minna í einu  

þannig að þeir ráði við það. Hann segir að smásigrar byggi upp sjálfstraustið, að 

það sé mikilvægt að vera jákvæður og sjá það jákvæða. Nemendur fara með 

það veganesti að þeir eigi ávallt skjól í Fjölsmiðjunni ef eitthvað kemur upp á og 

geti ávallt leitað til starfsfólksins þar (Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 04. 

febrúar 2010).  

Ýmsar hugmyndir hvað varðar sjálfstyrkingu eru uppi hverju sinni. Dæmi um 

eina slíka er að kynna nemendum geðstyrktarnámskeið á borð við Dale Carnigie 

og hvetja þá til að taka þátt. Fjölsmiðjan áætlar að styrkja þá til þess (Þorbjörn 

Jensson munnleg heimild, 06.október 2009 og 04. febrúar 2010).  

2.2 Umræða  

Það getur verið erfitt að finna styrk til að takast á við nám að nýju. Slæm reynsla 

af skólakerfinu er oft á tíðum ástæða brottfalls úr námi. Það þarf  mikinn kjark og 

góðan stuðning til að yfirvinna hræðslu, kvíða og lélega sjálfsmynd sem hefur 

myndast vegna brotins baklands eða takmarkaðs stuðnings í leik og starfi. Þar 

af leiðandi kjósa margir að hætta skólagöngu og fara út á vinnumarkaðinn. En 
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ungri manneskju sem ekki hefur lokið neinni námsgráðu bjóðast litlir möguleikar 

á vinnumarkaðnum og oft eru það lélegustu og verst launuðu störfin sem 

bjóðast. Jafnframt er erfitt að standast kröfur þegar sjálfsmyndin er ekki sterk og 

þess vegna gengur oft illa fyrir ungmenni á krossgötum að haldast í vinnu. 

Í vettvangsathugun rannsakanda sá hann hversu mikla virðingu skjólstæðingar 

bera fyrir forstöðumanni Fjölsmiðunnar. Rannsakandi telur það stafa af því 

hversu jarðbundinn hann er og traustur. Það er alltaf hægt að leita til hans og 

ræða hlutina. Samt sem áður komast ungmennin ekki upp með neina vitleysu og 

þau vita það. Kurteisi og virðing skal alltaf höfð í fyrirrúmi í Fjölsmiðjunni   

Rannsakandi telur traust eina meginforsendu þess að byggja upp sjálfstraust.  

Hér er mikilvægt að ungmenni geti sótt til sér eldri fyrirmynda sem eru bæði 

heilsteyptar og uppbyggjandi og því traustsins verðar. Traustið þarf að vera 

grunnurinn svo að hægt sé smá saman að byggja ofan á. Einnig telur 

rannsakandi mjög mikilvægt að fyrirmyndir séu góðar vegna þess að ungmenni 

horfa mikið  til þeirra sem eldri eru og því skulu fyrirmyndir innan vettvangs sem 

viðkemur börnum ávallt vera heilsteyptar og uppbyggjandi. Forstöðumaður 

Fjölsmiðjunnar er ekki einungis mikils metinn á meðal skjólstæðinga sinna 

heldur hefur hann einnig hlotið fjölda viðurkenninga fyrir starf sitt á borð við 

Barnamenningarverðlaunin 2009 
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3. Fræðileg úttekt 

3.1 Sjálfsmyndin 

Sjálfsmyndin: Þær hugmyndir sem einstaklingur hefur um sjálfan sig. 

Hún felur í sér allt sem einstaklingurinn notar til að skilgreina sig og 

aðgreina sig frá öðrum, svo sem líkamleg einkenni, hæfileika og 

færni, félagslega og sálræna eiginleika, auk siðrænna gilda, 

heimspekilegrar, trúarlegrar og pólitískrar afstöðu (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993: 62-65). 

Sjálfsmyndin og sjálfið þroskast og þróast allt lífið. Unglingsárin eru mikill 

mótunartími en sjálfið og sjálfsmyndin hafa áhrif hvort á annað og eru í stöðugu 

samspili við samfélagið og menningu þess. Til þess að einstaklingur geti þrifist í 

góðu jafnvægi við aðra þegna samfélagsins er mikilvægt að hann hafi tileinkað 

sér ákveðna eiginleika eins og félagsvitund (Árni Guðmundsson, 2007: 27). 

Sjálfsagi, sjálfsvitund og félagsvitund byggja á sjálfstrausti einstaklings. Góð 

sjálfsmynd er forsenda sjálfstrausts sem hefur grundvallarþýðingu fyrir lífsgæði 

einstaklings. Sýna rannsóknaniðurstöður að tilfinningar skipta miklu máli þegar 

kemur að náms- og starfsárangri (Erla Kristjánsdóttir og fl., 2004: 17,46). 

Unglingsárin eru gjarnan tími mikillar sjálfskoðunar sem felur meðal annars í sér 

að taka ákvörðun um lífsstefnu varðandi menntun, starf, siðferðisleg- trúarleg- 

og félagsleg viðhorf. Því betur sem einstaklingi tekst til að koma heilsteyptri 

mynd á viðhorf sín og gildi styrkist sjálfsmyndin og unglingur verður síður 

hlutverkaruglaður (Árni Guðmundsson, 2007: 27; Berger, 2007; Erikson, 1974).  

Togstreita gamalla og nýrra gilda getur myndast þegar unnið er  úr 

sálfélagslegum viðfangsefnum bernskunnar  í tenglum við samfélagið. Sú 

sjálfsmynd sem unglingur hefur áunnið sér frá barnæsku byggir á því umhverfi 

sem hann hefur alist upp í (Berger, 2007: 385-387; Erikson 1968). Þar af 

leiðandi skiptir máli að umhverfið sé öruggt og uppbyggjandi. Einstaklingur sem 

á brotið bakland eða slæma reynslu af einhverju tagi getur átt það á hættu að 

verða hlutverkaruglaður. Hann veit ekki hver hann er, hvaðan hann kemur, 

hverjum hann tilheyrir eða hvað hann getur. Slíkan hlutverkarugling telur Erikson 

algengan hjá vanræktu ungu fólki (Erikson, 1968). 
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Hæfileikar fólks eru mismunandi og liggja á mörgum sviðum eins og 

fjölgreindarkenning Gardners segir til um (Armstrong, 2001). Foreldrar og aðrir 

nákomnir fullorðnir í lífi ungs fólks eru áhrifamiklar fyrirmyndir. Viðurkenning 

þeirra mikilvægu fullorðinna sem eru í nánasta umhverfi ungmennis skiptir miklu 

máli, hún lætur einstaklingi finnast hann vera einhvers virði, tengslin verða 

nánari og traustið meira. Hér skiptir öllu að leiðbeina með uppbyggilegri og 

jákvæðri gagnrýni frekar en að stjórna, að vera til staðar og hlusta þannig að 

einstaklingurinn fái tækifæri til að leysa vandamálið sjálfur og á sínum 

forsendum. Jafnframt er mikilvægt að hvetja og aðstoða við að finna hvar styrkur 

og áhugasvið ungmenna liggur (Erla Kristjánsdóttir og fl., 2004; Gordon, 2001; 

Sjölund, 1965).  

Fræðimaðurinn Jensen (1985) segir mögulegt að aðstoða ungt fólk við að finna 

sjálft sig, sérstaklega hvað varðar náms- og starfsval, gildi og hugmyndafræði. 

Mikilvægt er að gefa því tíma til að prófa sig áfram og frjálsræði til að kanna 

hugmyndir sínar. Bein stjórnun eða mikil yfirráð eru ekki líkleg til árangurs 

(Jensen, 1985). 

Unglingar eru mikið fyrir að hópa sig saman í klíkum í frítíma sínum en það er 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd þeirra að tilheyra hópi þar sem þeir geta borið sig 

saman við jafnaldra sína. Unglingar hjálpa hver öðrum í gegnum erfiðleikatímabil 

unglingsáranna með því að geta samsamað sig í hópi í einu og öllu. Þeir leggja 

mikið upp úr hollustu hópsins og eru oft miskunnarlausir í gagnrýni á öðrum, 

sérstaklega á þeim sem eru öðruvísi á einhvern hátt svo sem hvað varðar útlit 

og fatastíl (Bull, Hoose og Weed, 2003; Erikson, 1968; Jensen, 1985). Erikson 

telur að neikvæð gagnrýni sé vörn unglingsins gagnvart hlutverkaruglingi 

(Erikson, 1968; Jensen, 1985). 

3.2  Kenningar um félagsmótun 

Félagsfræðingurinn Arne Sjölund er þekktur fyrir kenningar sínar um 

hópasálfræði (d. gruppepsykology), mikilvægi félagsmótunar og sterkt félagsnet 

ungmenna til forvarnar gegn andfélagslegri hegðun og til aukinna lífsgæða. 

Kenningar Sjölunds (1965) ásamt rannsóknum á félagsmótun sýna að 

einstaklingur mótast ekki síður í hópi en einn og sér. Þar getur hann 

endurspeglað tilfinningar sínar og styrkleika. Félagsleg staða hefur afgerandi 

þýðingu fyrir skapgerðaþroska og þar af leiðandi lífsgæði einstaklings (Árni 
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Guðmundsson, 2007: 36; Sjölund, 1965: 13-18). Ungmenni sem er ekki 

samþykkt af félögum eða hópi er líklegra til að eiga við námsörðuleika að stríða 

og erfiðleika við að fóta sig síðar meir  í lífinu (Sjölund, 1965:13-18). 

Innan hvers hóps myndast ákveðin menning eða reglur, óformleg eða formleg 

sem ber að fylgja. Þar af leiðandi er mikilvægt að hópur búi yfir jákvæðu og 

uppbyggjandi hugarfari.  Einnig á hver hópur sinn leiðtoga, stundum geta 

leiðtogarnir verið fleiri en einn en yfirleitt er einn hvað mest áberandi. Til að 

vinna að  uppeldismarkmiðum er mikilvægt að vinna með hópnum frekar en 

einstaklingnum vegna þess að hópurinn hefur áhrif á alla sem í honum eru og ef 

lögmál eru ekki í samræmi við upplifun hópsins getur myndast togstreita frekar 

en ávinningur. Góð leið til að virkja hópinn eða ná til ákveðinna einstaklinga er 

að fá leiðtogana til samstarfs en þeir hafa gríðarleg áhrif innan hópsins (Árni 

Guðmundsson, 2007: 36-37; Sjölund, 1965: 35-37 og 58-66). 

Sjölund telur lykilþýðingu hópastarfs felast í menningu hópsins, að það sé 

mikilvægt að skilja hana áður en unnið er markvisst með hópinn. Einstaklingur í 

hópi hefur nokkra möguleika gagnvart hópnum: Aðlaga sig menningu hans, 

reyna að breyta gildum hópsins, vera öðruvísi eða yfirgefa hópinn. Einstaklingur 

sem býr yfir veikri sjálfsmynd hefur ekki jafn sterka stöðu og einstaklingur sem 

hefur góða sjálfsmynd. Hann er frekar tilbúinn til að samsama sig menningu 

hópsins í einu og öllu til að öðlast viðurkenningu, jafnvel þó að viðmið og gildi 

hópsins stríði gegn hans eigin hugmyndum. Eftir því sem staða einstaklings er 

sterkari innan hóps er auðveldara að hafa áhrif (Sjölund, 1965: 35-37 og 58-66). 

Eitt af lykilhugtökum Sjölunds er tengslarit (d. sociometri). Tengslaritið gefur 

upplýsingar um stöðu einstaklings innan hóps með myndrænu riti. Leiðbeinendur 

geta notað þessa greiningaraðferð til uppeldislegra markmiða, til að skilja betur 

hópamyndun, hverjir eru lykilpersónur og hverjir standa höllum fæti (Árni 

Guðmundsson, 2007: 34-37; Sjölund, 1965: 46-51). Það er mikilvægt að félagsnet 

ungmenna sé sterkt vegna þess að ungt fólk þarf á félagslegu taumhaldi að halda til 

að þroskast og verða heilsteyptir einstaklingar (Sjölund, 1965). Það sem hrindir atferli 

af stað er háð félagslegu samhengi. Þessa aðferð er meðal annars hægt að nota til 

að fyrirbyggja félagslega afleiðingarþætti svo sem einelti. 

Rannsóknir Lazarus og Folkman á innri og ytri stjórnrót sýndu að fólk sem leysir  úr 

vanda sínum sjálft hefur önnur bjargráð en þeir sem trúa að líf þeirra byggist á 
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heppni, örlögum eða einhverjum krafti sem er ekki undir þeirra stjórn. Þeir 

einstaklingar sem hafa innri stjórnrót eru til dæmis líklegri til að nálgast upplýsingar og 

reyna að breyta ýmsum þáttum sem geta stuðlað að betra líðan. Lazarus og 

Folkman telja jákvætt viðhorf til sjálf sín eitt mikilvægasta bjargráðið. Þau telja 

andlega vanlíðan svo sem streitu afleiðingu ójafnvægis milli álags og bjargráða, það 

er þegar innri eða ytri kröfur verða meiri en bjargráð og geta einstaklingsins (Lazarus 

og Folkman, 1984). Líkan þeirra frá árinu 1984 sýnir möguleg viðbrögð við áreiti sem 

getur síðan leitt til gagnlegri bjargráða (sjá mynd 2). 

Kenningar Bandura (1994) um félagsmótun styðja kenningar fræðimannanna 

Lazarus og Folkman (1984) um mikilvægi þess að viðhorf, bjargráð og trú á 

eigin getu skipti máli hvað varðar stjórn á eigin lífi. Bandura (1994) telur að trú 

einstaklings á eigin getu til að skipuleggja sig, framkvæma ætlunarverk sín og 

ná árangri sé lykill að aukinni vellíðan. Bandura telur alla geta lært að tileinka sér 

betri vinnubrögð ef fyrirmyndirnar eru góðar. Ungmenni sem á í vanda þarf fyrst 

og fremst viðurkenningu á sjálfum sér að halda. Breytingar á persónuleika þurfa 

ekki endilega að eiga sér stað heldur breytingar á viðhorfi. Gordon, (2001) segir 

sjálfstraust til dæmis geta lærst á þennan hátt.  

 

Mynd 2. Líkan sem sýnir viðbrögð við áreiti (Lazarus og Folkman, 1984). 
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3.3 Rannsóknir 

Heilsufarsleg vandamál tengd andlegri líðan fara versnandi hjá ungu fólki í 

Evrópu. Um fjögur prósent ungmenna á aldrinum tólf til sautján ára þjást af 

þunglyndi og eykst tíðnin umtalsvert eða um níu prósent eftir átján ára aldur. Tíu 

til tuttugu prósent ungs fólks á aldrinum átján til tuttugu og fjögra ára í Evrópu 

þjáist af andlegum og félagslegum vandamálum. Eru andleg vandamál orðin eitt 

helsta heilsufarvandamál ungmenna og sjálfsvíg helsta dánarorsök þeirra (Koller 

og fl., 2009; WHO, 2005a, 2005b, 2009). 

Í skýrslu sem Witney og Koller (2007) unnu meðal annars fyrir WHO kemur fram 

að helstu áhættuþættir felast í fátækt, félagslegri mismunun, einelti, einangrun 

og bágum fjölskyldustuðningi. Sambærilegar niðurstöður og ofangreindar koma í 

ljós í rannsókn sem gerð var á vegum Rannsóknar og greiningar á íslenskum 

ungmennum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fl., 2009a). Eitt helsta úrræðið til 

árangurs er að virkja og upplýsa samfélagið. Velferð hvers samfélags byggir á 

góðri geðheilsu ungdómsins (WHO, 2005b). 

Í rannsókn sem þær Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal gerðu 

árið 2005 um brotthvarf ungmenna frá námi og uppeldisaðferðir foreldra tóku 

þær sérstaklega fyrir þrjá þætti; viðurkenningu, stuðning, og hegðunarstjórn. 

Þessir þætti telja þær einkenna leiðandi uppeldi sem geti haft mikla þýðingu sem 

forvörn gegn andlegri vanlíðan.  

Niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að lífsgæði ungmenna sem ljúka 

ekki framhaldsskóla skerðist. Þau eru í meiri hættu gegn andlegri og líkamlegri 

vanlíðan, þeim vegnar síður vel úti á vinnumarkaðnum og eru í frekari hættu 

gegn andfélagslegri hegðun. Því meiri viðurkenningu og stuðning sem ungmenni 

fá á aldrinum fjórtán til tuttugu og tveggja ára þeim mun líklegri eru þau til þess 

að halda áfram skólagöngu. Hegðunarstjórn virðist fléttast inn í niðurstöðurnar 

þrátt fyrir að hún hafi ekki jafn afgerandi þýðingu fyrir námsárangur (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005).   

Í nýlegri rannsókn Hrefnu Pálsdóttur og fl. (2010) eru niðurstöður sambærilegar 

rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttir og Kristjönu Stellu Blöndal (2005). Þar kom 

fram að þau ungmenni sem voru ekki í framhaldsskóla áttu erfiðara með 

félagstengsl við foreldra, vini og stofnanir samfélagsins. Jafnframt kom fram í 

annarri nýlegri rannsókn þeirra Álfgeirs L. Kristjánssonar, Ingu Dóru Sigfúsdóttur 



Máttur hópastarfs 
 

23 

og John P. Allegrante (2010) að heilbrigður lífsstíll getur aukið sjálfstraust og 

námsárangur ungs fólks. 

Rannsókn Guðrúnar Guðmundsdóttur frá árinu 2005 sýnir að Fjölsmiðjan hefur 

að  leiðarljósi það langtíma markmið að efla sjálfstraust ungs fólks og hjálpa því 

að finna sínu réttu braut í lífinu. Frá því að Fjölsmiðjan tók til starfa árið 2001 

hafa rúmlega fjögur hundruð nemendur stundað þar vinnu. Þar af hafa rúm 

áttatíu prósent þeirra fundið sér farveg út í lífið að nýju, annað hvort í vinnu, 

skóla eða hvorutveggja.  

Það er staðreynd að íslenskt skólakerfi hentar ekki öllum og eru það því 

forréttindi að Fjölsmiðjan hafi komið til móts við rúmlega fjögur hundruð 

einstaklinga á síðustu átta árum, aukið við og bætt lífsgæði þeirra sem íslenska 

skólakerfið hefur ekki getað stutt markvisst við. Rannsókn Guðrúnar 

Guðmundsdóttur (2005) sýnir glögglega afrakstur dvalar, ásamt vinnu innan 

Fjölsmiðjunnar. Rannsókn hennar er eigindleg og skoðar reynslu tíu ungmenna Í 

Fjölsmiðjunni af skólakerfinu. Í niðurstöðum rannsóknar kemur fram að slæm 

reynsla af skólakerfinu svo sem einelti, námsörðuleikar  og skortur á stuðningi 

frá skólayfirvöldum sé ein helsta ástæða fyrir brotthvarfi ungs fólks úr íslensku 

skólakerfi. Jafnframt að lélegt bakland geti verið ein af ástæðunum. Vegna 

slæmrar reynslu er ungt fólk frekar í áhættuhópi gagnvart veikri sjálfsmynd og 

andfélagslegri hegðun.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram  að ungmenni Fjölsmiðjunnar 

bera virðingu fyrir þeirri starfsemi sem stofnunin hefur upp á að bjóða. Þau telja 

sig fá stuðning og hvatningu til áframhaldandi  náms og vinnu. Enn fremur að 

það sé borin virðing fyrir þeim, þau finni fyrir öryggi og umhyggju, þar ríkji 

ákveðnar en sanngjarnar reglur. Einnig segja margir sjálfstraust sitt hafa aukist 

og þar af leiðandi hafi sjálfsmyndin batnað til hins betra (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2005). 

3.4 Umræða 

Rannsóknaniðurstöður Guðrúnar Guðmundsdóttur (2005) styðja niðurstöður 

Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) annars vegar og 

Whitney og Koller (2007) hins vegar. Þær ásamt öðrum rannsóknum styðja 
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mikilvægi sjálfsvitundar og félagsþroska þar sem sjálfsmynd, sjálfstraust, trú á 

eigin getu  og eiginleika hafa grundvallarþýðingu fyrir lífsgæði einstaklings.  

Sjálfræði er unglingum mikilvægt og geta unglingsárin einkennst af sífelldri 

togstreitu við umhverfið um gömul og ný gildi. Sumir unglingar leita eftir 

neikvæðri sjálfsmynd, í mótvægi við viðhorf og gildi fjölskyldu og vina. Ef 

unglingur er hlutverkaruglaður er neikvæð sjálfsmynd betri en engin. Einnig eiga 

unglingar það til að prófa nokkrar sjálfsmyndir áður en þeir finna sjálfan sig. 

Jafnframt finna sumir einstaklingar aldrei og eru í hlutverkaruglingi langt fram á 

fullorðins ár. 

Margir skjólstæðingar Fjölsmiðjunnar búa ekki yfir miklu sjálfstrausti og 

félagsþroska og eiga því ítrekað í togstreitu við samfélagið og menningu þess. 

Ástæðurnar geta verið margar en veik eða neikvæð sjálfsmynd er einna mest 

áberandi. Veik sjálfsmynd getur stafað af slöku baklandi eða slæmri reynslu af 

skóla eða vinnumarkaði. Það er mikilvægt að tilheyra hópi og geta endurspeglað 

sig í hópnum. Þannig lærir unglingur að vera meðvitaður um sjálfan sig og aðra. 

Í Fjölsmiðjunni læra ungmenni að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 

sjálfsaga, að vinna með öðrum, kurteisi og vönduð vinnubrögð. Með auknu 

sjálfstrausti og stuðningi fá mörg ungmenni  úrvinnslu sinna mála hvort sem um 

er að ræða í námi eða í vinnu. 

Þrátt fyrir þá staðreynd að ýmis vandamál geti komið upp á unglingsárum þá 

styðja flestar rannsóknir síðari ára þá niðurstöðu að stærstur hluti unglinga gangi 

ekki í gegnum alvarleg vandamál hvað varðar sjálfsmyndina. 

Að tilheyra hópi er mikilvægt fyrir mótun sjálfsins og sjálfsmyndarinnar. Að hafa 

hlutverk, vera einhvers virði, geta haft eitthvað til málanna að leggja, geta 

endurspeglað tilfinningar sínar, rökrætt og ígrundað gefur lífinu tilgang. Þessi 

þörf er til staðar sama á hvaða aldursskeiði einstaklingur er. Þrátt fyrir að 

Fjölsmiðjan starfi ekki gagngert eftir kenningum áður nefndra fræðimanna á borð 

við Erikson, Sjölund, Bandura, Gordon og Gardner þá leggur starfsemin áherslu 

á jákvæða sjálfsmynd, öflugt hópastarf og fjölgreindir sem rekja má til þessara 

kenninga. Hópastarfið í Fjölsmiðjunni hjálpar skjólstæðingum að endurspegla sig 

í hópnum og finna til samstöðu svo að úr verði skipuleg félags- og hópaviðhorf. 

Skjólstæðingar temja sér þar af leiðandi jákvæð og uppbyggileg vinnubrögð.  



Máttur hópastarfs 
 

25 

Mikilvægt er að félagsnet  sé sterkt og til þess þarf að virkja ungmennið í 

nærumhverfi sínu. Góð og sterk fjölskyldutengsl í samvinnu við helstu 

uppeldisstofnanir svo sem skóla, tómstunda- og félagsstarf eru afar mikilvæg. 

Jákvætt hópastarf getur haft uppeldislegt gildi og verið mikil forvörn Allt of mörg 

ungmenni eiga við félagsleg vandamál að stríða, eiga erfitt með að vinna í hópi 

og tengjast félagsböndum vegna ýmissa ástæðna. Ungmenni eiga alltaf að njóta 

vafans og aldrei skal gefast upp þótt á móti blási og um erfiða einstaklinga eða 

hópa sé að ræða. Vegna þess að smá hvatning eða hjálp getur haft afgerandi 

þýðingu fyrir einstaklinginn og líf hans. 

Eins og áður hefur komið fram búa margir skjólstæðingar Fjölsmiðjunnar yfir 

slakri sjálfsmynd. Forstöðumaður kemur inn á að þessi ungmenni hafi verið í 

hlutverki „taparans‟. Þar af leiðandi ógna áskoranir eins og nám og vinna þeim 

og þau finna fyrir kvíða vegna þess að þau eru vön því að þeim mistakist eða þá 

að þau gefast upp. Vegna slæmrar reynslu af lífinu eru mörg þeirra full af 

neikvæðum tilfinningum og eiga erfitt með að treysta. Það er stundum 

auðveldara og öruggara að aðhafast ekki neitt og jafnvel fara í afneitun en að 

þurfa stíga út fyrir þægindahring sinn og verða fyrir áskorun (sjá mynd 2). 

Dalai Lama segir: „Ef að við erum uppfull af neikvæðum tilfinningum, virðast 

okkur aðrir fjandsamlegir. Það eykur á ótta, hömlur, efasemdir og óöryggi“ 

(Howard Cutter, 2003). Fjölsmiðjan er eins og hópur eða fjölskylda sem stendur 

saman og vinnur saman. Traust og samhygð ríkir innan hópsins sem ýtir 

neikvæðum tilfinningum og óöryggi í burtu. 
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4. Aðferðafræði 

4.1 Markmið rannsóknar  

Markmið rannsóknar er að varpa ljósi á uppeldislegt gildi hópastarfs til að auka 

lífsgæði ungs fólks á krossgötum Jafnframt að sýna fram á mikilvægi 

menntastofnana á borð við Fjölsmiðjuna. Undirmarkmið er að auka innsýn, 

þekkingu og skilning samfélagsins á málefnum ungmenna með frávikshegðun. 

Til að ná markmiði rannsóknar og svara rannsóknarspurningu var heimilda aflað 

með einstaklingsviðtölum og vettvangsathugun ásamt fræðilegri ígrundun.  

4.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

methods) sem einkennist af því að rannsakandinn fer á vettvang og deilir 

aðstæðum með þeim sem taka þátt í rannsókninni. Rannsakandinn er aðal 

rannsóknarverkfærið, hann aflar gagna, greinir þau og þróar í kjölfarið kenningar 

sem byggja á túlkun hans. Algengar eigindlegar aðferðir eru 

þátttakendaathuganir, opin viðtöl, vettvangsathugun, rýnihópar og athugun 

skjala (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Eigindlegar rannsóknarhefðir eiga rætur sínar að rekja til fyrirbærafræði sem 

lýsir veruleika sem síbreytilegum og afstæðum. Þessi aðferð felur í sér 

sveigjanleika og með notkun hennar er hægt að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu. Eigindlegar rannsóknir henta vel þegar verið er að skoða 

umhverfi, reynslu og líf fólks. Þær auka skilning á hvernig þátttakendur upplifa líf 

sitt og athafnir, hvaða áhrif atburðir, hugtök og aðstæður hafa á þá. Markmiðið 

er að skilja hlutina frá sjónarhóli þátttakenda Eigindlegar rannsóknir virða 

menningarlegan-, félagslegan- og trúarlegan bakgrunn viðmælanda, ásamt 

samspili við umhverfið. Þar af leiðandi taka slíkar rannsóknir tillit til 

margbreytileika lífsins og sýna heildrænt viðhorf til fólks (Burns og Grove, 1993; 

Helga Jónsdóttir, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Eigindlegar aðferðir eru túlkandi og byggja á rannsóknargögnum sem eru 

lýsandi, það er vettvangsnótum sem innihalda meðal annars lýsingar á 

aðstæðum og fólki. Áherslan er á trúverðugleika fremur en áreiðanleika. Gallar 

eigindlegra rannsóknaraðferðar eru hversu tímafrek hún er og ekki er hægt að 



Máttur hópastarfs 
 

27 

nota niðurstöður slíkra rannsókna til þess að alhæfa á samfélagið í heild sinni 

(Burns og Grove, 1993; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).   

4.2.1 Viðtöl 

Viðtöl eru talin henta vel þegar verið er að kanna viðhorf og væntingar, þekkingu 

og gildismat. Algengasta viðtalsformið eru opin hálfstöðluð viðtöl. Þar setur 

rannsakandinn ákveðið form á viðtalið með því að nota fyrir fram ákveðna 

rannsóknarspurningu, en framvinda samtalsins veltur síðan á viðmælenda. 

Viðtalið verður síðan að sameiginlegu ferðalagi rannsakanda og viðmælanda 

þar sem rannsakandi fær að skyggnast inn í  reynsluheim viðmælanda síns 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtöl rannsakanda voru opin, hálfstöðluð viðtöl. Úrtakið voru þrjú ungmenni  á 

aldrinum átján ára og eldri. Viðmælendur hafa ólíkan bakgrunn en eiga það 

sameiginlegt að hafa starfað í Fjölsmiðjunni til lengri eða skemmri tíma. Í upphafi 

áttu þátttakendur að vera valdir af handahófi og voru þá þrír drengir í úrtakinu. 

Ákveðið var í sameiningu við námsráðgjafa Fjölsmiðjunnar að skipta einum 

drengnum út af handahófi fyrir valda stúlku til að fá reynslu og sýn beggja kynja.  

Viðtölin voru tekin upp á segulband og tóku um það bil hálftíma hvert. Þau voru 

hljóðrituð orðrétt upp án auðkenna, kóðuð og sameiginleg þemu fundin sem 

gáfu ákveðna niðurstöðu. Hljóðupptöku var eytt að vinnslu lokinni. Spurt var 

nokkurra lykilspurninga og síðan rætt út frá þeim. Framvinda viðtalsins réð því 

hvort rannsakandinn teldi ástæðu til að kafa dýpra ofan í eitthvað sérstakt sem 

hafði afgerandi þýðingu fyrir rannsóknina. Viðtölin voru ekki birt í heild sinni en 

þau notuð til stuðnings og við úrvinnslu niðurstaðna. Einstaka setningar án 

auðkenna voru birtar í verkefninu til að leggja áherslu á tiltekið viðfangsefni 

hverju sinni.   

Rannsakandi lagði upp með að mynda tengsl við viðmælendur á 

jafningjagrundvelli og að þeir fyndu til trausts og samhygðar. Jafnframt að 

andrúmsloftið væri streitulaust, að viðmælendur fyndu að þeirra reynsla  og 

sjónarhorn skipti máli. 

Viðtölin fóru fram í Fjölsmiðjunni. Forráðamenn Fjölsmiðjunnar, ásamt 

viðmælendum veittu fúslega leyfi sitt. Samkvæmt reglum Persónuverndar 
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ríkisins þurfti ekki sérstakt leyfi fyrir þessari rannsókn þar sem upplýsingar eru 

ekki rekjanlegar (Persónuvernd ríkisins, 2010). 

4.2.2 Vettvangsathugun (e. field-study) 

Vettvangsathugun er hentug aðferð til að átta sig á samspili orðræðu og aðstæðna. 

Hvernig einstaklingar hegða sér annars vegar í orði og hinsvegar með athöfn innan 

þeirra aðstæðna sem þeir eru staddir í (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Rannsakandi dvaldi við vettvangsathugun í Fjölsmiðjunni um nokkurra mánaða 

skeið árið 2009 til að afla heimilda og dýpka þekkingu sína á hópastarfi 

Fjölsmiðjunnar. Þessi reynsla jók skilning rannsakanda á viðfangsefninu og gaf 

betri innsýn inn í líf og starf ungmenna á krossgötum. Við vettvangsathugun var 

rannsakandinn hluti af daglegum störfum ungmennanna þar sem skoðuð var 

starfsemi allra deilda. Rannsakandi var bæði í hlutverki áhorfanda, þátttakanda, 

félaga, leiðbeinanda og nemanda 
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5. Rannsóknaniðurstöður 

Orðræða viðmælenda gerði rannsakanda kleift að kynnast viðhorfum, reynslu og 

öðlast innsýn í hugarheim einstaka ungmenna í Fjölsmiðjunni en það var eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar. Við greiningu viðtala og vettvangsathugunar 

kemur fram ákveðinn samhljómur sem leggur grunninn að þeim fjórum þemum 

sem viðtölin voru greind í (sjá mynd 4). Huglægt mat rannsakanda er að ótti við 

breytingar og áskoranir fléttist inn í viðtölin og þar af leiðandi er það fyrsta 

þemað. Annað þemað fjallar um von um betra líf, þriðja þemað dregur fram 

hvernig ungmennin leita eftir viðurkenningu og fyllast stolti ef markmiðum er náð 

og fjórða þemað byggir á óánægju og neikvæðni.  

Úrtak rannsóknarinnar var lítið og þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa eða 

endurspegla niðurstöður í samfélaginu í heild sinni. Samt sem áður gefa 

niðurstöður ákveðinn samhljóm sem gefa vísbendingu um líðan og viðhorf 

ungmenna í Fjölsmiðjunni. 

Mynd 3. Þemu og lykilþættir 
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5.1 Greining viðtala 

5.1.1 Ótti við breytingar og áskoranir 

Ótti getur stafað af mörgum þáttum. Hann getur verið tilkominn vegna slæmrar 

reynslu eða skorts á sjálfstrausti. Ef einstaklingur er alltaf innan ákveðins 

þægindahrings og  tekst aldrei á við nýjar áskoranir er líklegt að hann fari að 

temja sér aðgerðaleysi í vinnubrögðum og detti jafnvel niður í afneitun. 

Aðgerðaleysi er engum einstaklingi hollt og skerðir lífsgæði hans til muna á 

mörgum sviðum.  

Hugsunarháttur unglinga einkennist gjarnan af tvíhyggju. Hugsanir eru mjög 

bókstaflegar, annað hvort er lífið svart eða hvítt. Í viðtölunum má greina ákveðna 

tvíhyggju sem lýsir sér í því að ef um breytingu er að ræða er hún annað hvort 

slæm eða góð. Breyting sem ógnar unglingnum og er þar af leiðandi áskorun er 

yfirleitt slæm að þeirra mati. Fráviksunglingar gera sér ekki grein fyrir því að þeir 

þurfa að leggja eitthvað af mörkum til þess að niðurstaðan verði þeim í hag.     

Huglægt mat rannsakanda er að ótti komi fram í viðtölunum á ýmsan hátt, bæði 

hvað varðar ný hugtök sem eru viðmælendum ótöm, þegar talað er um 

framtíðarsýn eða þegar rætt er um að framkvæma eitthvað ákveðið. Einn 

viðmælandinn hefur hugmynd um framtíðarstarf en hefur enn þá ekkert gert til 

að nálgast það. Þegar spurt var hvort viðkomandi hafi rætt  við námsráðgjafa 

Fjölsmiðjunnar var svarið: „Nei þú‘st ég veit ekki alveg hvort ég fer aftur í skóla 

eða ekki en ég er samt að sjá til að fara aftur“. Annar viðmælandi svaraði: „Ég 

hef enga, ég er með enga stefnu á framtíð sko ég, ég er ekkert mikið að pæla í 

því“, þegar spurt var hvort hann hygðist fara í nám. Einn viðmælandinn var 

spurður um hópastarf og var svarið: „Hvað meinarðu ?“. Huglægt mat 

rannsakanda er að ákveðinn ótti hafi skinið í gegn í röddinni vegna slæms 

skilnings á hugtakinu. 

Fjölsmiðjan hefur boðið einstaka ungmenni að vera tímabundið frá störfum og 

sækja sálfræðimeðferð á launum og telur rannsakandi það vera jákvæða 

styrkingu sem hefur þá kosti að viðkomandi sér meðferðina ekki sem hindrun 

eða ógn heldur sem bjargráð. 

Ungmenni með frávikshegðun þurfa mikið öryggi og þar af leiðandi geta 

breytingar eins og nýtt umhverfi reynst þeim erfitt. Það kom sterklega fram í 

viðtölum við einstaka ungmenni Fjölsmiðjunnar að nýja húsnæðið væri ekki jafn 
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gott og það eldra. Ef kafað er dýpra í ástæðuna er það ekki húsnæðið sem slíkt 

sem veldur óánægju heldur ytri þættir á borð við breytingar á reglum, ferðum og 

svo framvegis. Einn viðmælandi sagði eftirfarandi: 

...ok svo ef að ég fer að tala um strætóferðina mína þá tekur það mig 

klukkutíma að komast hingað á morgnana og ég nenni því ekkert. 

Það er ekki þess virði að taka klukkutíma eða taka strætó klukkutíma 

tvisvar á dag, nema vanalega fæ ég reyndar far hingað niðrettir. 

5.1.2 Von um betra líf 

Tilgangur lífsins er meðal annars að eiga sér vonir og væntingar því án þeirra 

væri lífið innantómt. Vonir einkennast oft af hugsunum um betra líf svo sem hvað 

varðar aukna hamingju, ást, betri árangur í námi og starfi, stöðuhækkun, betri 

vinnu og góð laun Einn viðmælandinn hefur drauma um fagmenntun á ákveðnu 

sviði, annar segist hafa spáð í námi og sé búinn með hálfan menntaskólann og 

þriðji viðmælandinn segist ætla vera í launuðu sumarfríi og fara síðan að leita  

að nýrri vinnu vegna þess að hann sé búinn að gefast upp á Fjölsmiðjunni. 

Ungmenni með frávikshegðun geta búið yfir sjálfhverfu sem einkennist af því að 

þeir hafa litla sem enga sjálfsvitund og félagsvitund. Þeir eiga erfitt með að skilja 

sjálfan sig og tilfinningar sínar. Einnig eiga þeir erfitt með að setja sig í spor 

annarra og samþykkja viðhorf og skoðanir þeirra. Þar af leiðandi geta 

fráviksunglingar átt erfitt með að starfa í hópi eða vera í samböndum. Þetta 

skerðir lífsgæði þeirra til muna vegna þess að þeir haldast síður í námi og starfi. 

Jafnframt eiga þeir gjarnan erfitt með að tengjast tilfinninga- og félagsböndum. 

Þessi hópur sér síður kjarna vandamálsins liggja hjá sér heldur hefur 

tilhneigingu til að kenna öðrum um vandamál sín og mislukku. Einn viðmælandi 

sagði: „Ég... þess vegna er ég bara búinn að gefast upp á Fjölsmiðjunni og ég 

ætla að hætta héddna sem fyrst“. 

5.1.3 Stolt þegar vel gengur 

Öll þurfum við viðurkenningu frá okkar nánustu á okkur sjálfum, því sem við 

erum, stöndum fyrir og gerum. Hrós og jákvæð gagnrýni eykur sjálfstraust og er 

uppbyggilegt. Það gerir það að verkum að einstakling langar til að gera vel og 

standa sig í lífinu. Allir viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að leita eftir 

viðurkenningu og fyllast stolti þegar vel gengur. Þegar spurt var hvað hópastarfið 
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hefði gert fyrir einn viðmælandann var svarið: „Bara mjög vel ég er komin með 

stöðuhækkun“. Sami viðmælandi sagði stoltur frá þegar hann fékk mikið hrós 

fyrir vel unnið starf. Annar viðmælandi sagði frá árangri í mannlegum 

samskiptum og sá þriðji frá kærustunni sinni sem gengi vel í námi. Einnig sagði 

þriðji viðmælandinn stoltur frá því þegar hann tók sjálfur ákvörðun um að breyta 

sjálfum sér og verða félagslyndari. Hann sagði: 

„Ég var krakkinn þú‘st sem var kannski í horninu og sagði ekki neitt og 

var það alveg upp í 7.bekk og svo flutti ég í [...] og þá bara ákvað ég: Ég 

ætla bara að breyta þessu, og breytti því (hlær) og þá var það 

náttúrulega í 8. bekk“. 

Allir viðmælendur leggja sig fram um að mæta í Fjölsmiðjuna. Þá virðist langa til  

að tilheyra hópi Fjölsmiðjunnar og standa sig. Huglægt mat rannsakanda er að 

þeir sæki eftir viðurkenningu starfsfólks Fjölsmiðjunnar og þeirra sem standa 

þeim næst. Jafnframt að þeir hafi trú á því starfi sem fram fer í Fjölsmiðjunni og 

að dvöl þeirra þar muni verða þeim til velfarnaðar í lífinu. 

5.1.4 Neikvæðni og óánægja 

Neikvæðni ber sjaldan árangur. Að temja sér jákvæðni gagnvart sjálfum sér og 

öðrum smitar út frá sér og gerir umhverfið afslappað og andrúmsloftið notalegt.  

Viðmælendur virtust allir veita neikvæðum þáttum meiri athygli en jákvæðum. 

Jafnframt var áberandi að ef um óánægju var að ræða virtist hún heltaka 

viðkomandi.  Einn viðmælandinn sagði: „En það sem mér finnst pirrandi við 

þessa nýju Fjölsmiðju er að það má ekki hafa neina tónlist, við máttum hafa 

tónlist þú‘st fyrir okkur öll, eitt útvarp inni“. „Sko ég er frekar ósáttari við að vera 

borga mat ef maður fer ekki í matinn“. „Við erum eiginlega bara sitjandi og gera 

ekki, þú‘st bara sitjandi og vinnandi með höndunum“. Þegar annar viðmælandinn 

var spurður um á hverju hann hefði áhuga var svarið að hann vissi það ekki 

alveg og þegar reynt var að kafa dýpra ofan í það og spurt hvort það væri ekkert 

sem hann hefði sérstaklega gaman af var svarið: „Nei“. Þegar sá þriðji var 

spurður út í það hvað dvöl hans í Fjölsmiðjunni hefði gert fyrir hann var svarið: 

„Hummm... ekkert neitt rosalega mikið sko“ en þegar nánar var spurt tíndist 

ýmislegt til. 
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Tveir af viðmælendum voru óánægðir með flutning Fjölsmiðjunnar, þá aðallega 

vegna breytinga. Þeir sögðu ýmislegt hafa breyst, fleiri reglur og að allt væri  

formfastara á nýja staðnum. Jafnframt talaði einn viðmælandinn um óhentugri 

strætóferðir og að það væri ekki hlustað eða lítið gert til að verða við óskum hans.  

5.2 Vettvangsnótur 

Í vettvangsnámi varð rannsakandi var við þau þemu sem einkenndu viðtölin. 

Líðan nemenda gat sveiflast allt frá sólar sölum til hyldjúps svartnættis og skipti 

miklu máli hvernig leiðbeinendur nálguðust þá og leiðbeindu. Árangursríkast var 

að reyna að benda á allt jákvætt og draga úr neikvæðum tilfinningum með því að 

gefa ekki of mikið út á þær eða ræða þær á jafningjagrundvelli. Mikilvægt er að 

gæta óhlutdrægni og þagnarskyldu en þó með velferð nemenda  ávallt í huga. Ef 

velferð nemenda er ógnað er það af sjálfsögðu tilkynnt.   

Rannsakandi  telur afar mikilvægt að fyrirmyndir á vettvangi sem viðkemur ungu 

fólki séu góðar. Á vettvangi varð rannsakandi var við nokkur tilfelli þar sem 

mannleg samskipti leiðbeinada og nemenda voru ekki uppbyggileg. Hins vegar 

ber að hafa í huga að þetta er viðkvæmur vettvangur og erfiðar aðstæður 

samskipta geta myndast. Þá er mikilvægt að leiðbeinendur í ljósi sérkunnáttu 

sinnar hefji sig upp yfir sjálfan sig og leysi úr ágreiningi á fagmannlegan máta. 

Rannsakanda finnst  mjög jákvætt hversu mikið er lagt upp úr hollu mataræði og 

reglubundnum matmálstímum í Fjölsmiðjunni og flestir nemendur nýttu sér það.  

Hins vegar var nokkuð áberandi að mörg ungmennanna virtust tengja illa orsök 

og afleiðingu. Sást það glöggt þar sem svefni, lélegu mataræði og tilfinningalegu 

jafnvægi var ábótavant. Nemendur virtust ekki gera sér grein fyrir því að með 

heilbrigðum lífsstíl væru þeir betur í stakk búnir að takast á við kröfur daglegs lífs 

(Álfgeir Logi Kristjánsson og fl., 2010). 

Rannsakanda fannst neikvætt viðhorf til sjálfs síns, áhugaleysi um lífið og 

tilveruna áberandi í nemendahópnum. Þegar rannsakandi reyndi að halda uppi 

samræðum var oft á tíðum fátt um svör eða þá að svör einkenndust af 

einsatkvæðisorðum. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort áhugaleysi sé afleiðing 

andlegrar og líkamlegrar vanlíðunar svo sem streitu. Vegna fárra bjargráða séu 

mörg ungmenni Fjölsmiðjunnar föst í afneitun og aðgerðaleysi. 
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Í Fjölsmiðjunni er áhersla á skemmtilegt tómstunda- og félagsstarf sem 

rannsakandi telur afar jákvætt. Farin er vorferð sem er mjög vinsæl hjá 

nemendahópnum.  Einnig eru ýmsar ferðir farnar sem tengjast menningu og 

gefandi efni hverju sinni. Mikið er lagt upp úr litlu jólunum og jólahlaðborði. Allir 

hjálpast að við undirbúninginn. Með jákvæðri styrkingu sem er að allir nemendur 

sem mæta fá frá daginn eftir eru sem flestir fengnir til að taka þátt. 

5.3 Umræður 

Hvert þema hefur víxlverkandi áhrif. Viðmælendur eru  ólíkir en búa þó allir yfir 

von um betra líf. En vegna ótta við breytingar og áskoranir hindrar það 

viðmælendur að ná fram vonum sínum og væntingum. Jafnframt eykur ótti 

neikvæðar tilfinningar og efasemdir eins og fram kom í umræðum á undan. 

Fráviksunglingar búa gjarnan yfir hugsanaskekkjum sem birtast í mistúlkun og 

oftúlkun á atburðum. Þeir hafa tilhneigingu til að vera sjálfsgagnrýnir og einblína 

oftar á neikvæða þætti en jákvæða.  

Viðmælendur virtust ekki vera meðvitaðir um að sjálfsmynd þeirra væri að eflast og 

gerðu sér ekki grein fyrir hugtakinu hópastarf. Samt sem áður töldu þeir ýmsa þætti 

sem við koma sjálfsmyndinni hafa styrkst með dvöl sinni í Fjölsmiðjunni. Ef 

rannsókn Guðrúnar Guðmundsdóttur frá árinu 2005 er skoðuð eru niðurstöður þær 

að nemendum finnst sjálfsmynd þeirra hafa styrkst og þeir hafi öðlast aukið 

sjálfstraust. 

Tveir af viðmælendunum höfðu gott viðhorf til Fjölsmiðjunnar, hins vegar talaði sá 

þriðji um að hann væri búinn að gefast upp á henni. Þrátt fyrir þetta talaði hann um 

að hann ásamt hinum viðmælendunum vildi mæta í vinnuna og að hann legði sig 

fram um það. Þessir tveir sömu viðmælendur töluðu um stuðning og hvatningu 

starfsfólks Fjölsmiðjunnar til að halda áfram í námi og ná árangri í lífinu, sá þriðji var 

neikvæður í garð starfsfólks og óánægður með starfshætti. Rannsakandi telur 

ástæðu þess að hann sé búinn að gefast upp á Fjölsmiðjunni að mörgu leyti vera 

tilkomna vegna almennrar óánægju með lífið og tilveruna sem smitast út í allt 

nærumhverfi hans, ásamt eigin sjálfhverfu og neikvæðni. Breytingar og áskoranir 

eins og nýtt húsnæði Fjölsmiðjunnar og auknar strætóferðir virðast honum um 

megn og heltaka hugsanir hans. 
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Hins vegar virtist viðkomandi búa yfir jákvæðu viðhorfi til sjálfs síns þar sem hann 

talaði um að hann hefi sjálfur tekið þá ákvörðun áður en hann kom í Fjölsmiðjuna 

að breyta sér og styrkja sig félagslega. Lazarus og Folkman (1984) segja jákvætt 

viðhorf til sjálfs sín mikilvægasta sálfræðilega bjargráðið (Sjá mynd 2). 
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6. Samantekt  

Ungmenni búa ekki öll við sömu skilyrði, andleg- og félagsleg vandamál fara 

sívaxandi og eru orðin eitt helsta heilsufarlega vandamál ungmenna í Evrópu í dag 

(Koller og fl., 2009; Witney og Koller, 2007; WHO, 2005a, 2005b, 2009). Aldrei 

hefur verið mikilvægara en nú að nærumhverfið vinni saman að velferð ungmenna, 

veiti sterkt félagsnet til forvarnar gegn andlegri og líkamlegri vanlíðan, ásamt 

andfélagslegri hegðun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fl., 2009b). 

Niðurstöður viðtala og vettvangsathugunar leiddu í ljós að margir nemendur 

Fjölsmiðjunnar búa yfir ótta við breytingar og áskoranir sem getur hindrað að 

vonir þeirra og væntingar verði að veruleika. Jafnframt sýndu niðurstöður að 

einhver hluti nemenda er uppfullur af neikvæðum tilfinningum vegna slæmrar 

reynslu af lífinu. Þeir eiga erfitt með félagstengsl og eru í sífelldri togstreitu við 

nærumhverfi sitt. Nemendur hafa margir hverjir neikvætt viðhorf til sjálf sín og 

litla innri stjórnrót. Þeir hafa fá bjargráð og þegar kröfur daglegs lífs verða þeim 

um megn finna þeir fyrir andlegri og líkamlegri vanlíðan. Þeir virðast einnig eiga 

erfitt með að tengja saman orsök og afleiðingu, eins og að heilbrigður lífsstíll 

bæti líðan.  

Ofangreindar niðurstöður eru sambærilegar rannsóknarniðurstöðum Hrefnu 

Pálsdóttur og fl. (2010) og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2005) að lífsgæði ungmenna sem ljúka ekki framhaldsskóla skerðist og að þeim 

vegni almennt verr í lífinu, félagslega, náms- og starfslega. Nýlegar 

rannsóknaniðurstöður Álfgeirs L. Kristjánssonar og fl. (2010) sýna einnig fram á 

að heilbrigður lífsstíll hafi forvarnargildi gegn lélegu sjálfstrausti og auki 

námsárangur ungs fólks. Starfsfólk Fjölsmiðjunnar leggur áherslu á heilbrigðan 

lífsstíl, að allir hafi verkefni við hæfi, finni að þeir hafi hlutverk og þeir skipti máli. 

Þannig geta nemendur á sínum forsendum öðlast sjálfstraust og bætt árangur 

sinn í lífinu.  

Starfsfólk Fjölsmiðjunnar er umburðarlynt og sveigjanlegt. Ef vandamál koma 

upp eru þau leyst með nemendum. Vinnubrögð starfsfólks samræmast 

kenningum Gordons (2001), Bandura (1994) og Lazarus og Folkman (1984) að 

með góðum fyrirmyndum, réttri handleiðslu geti ungmenni lært að temja sér 

sjálfsaga, færni í mannlegum samskiptum og ný bjargráð. Jensen (1985) og 

Gordon (2001) telja mögulegt að aðstoða ungt fólk við að finna sínu réttu braut í 
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lífinu ef þeim er gefið svigrúm og frjálsræði til að kanna hugmyndir sínar. 

Árangursríkara sé að leiðbeina fremur en stjórna. 

Niðurstöður viðtala sýna að viðmælendur eiga sér von um betra líf, hafa sterka 

löngun til að standa sig vel og njóta viðurkenningar. Þeir eru stoltir þegar vel 

gengur, allir sigrar, stórir sem smáir efla sjálfstraust þeirra. En eins og áður hefur 

komið fram telja Lazarus og Folkman (1984) jákvætt viðhorf til sjálf sín eitt 

mikilvægasta sálfræðilega bjargráðið og samkvæmt Erlu Kristjánsdóttur og fl. 

(2004) er gott sjálfstraust undirstaða hamingju og velfarnaðar í lífinu. Gordon 

(2001) segir viðurkenningu mikilvægasta þáttinn í að meðferð beri árangur. 

Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að viðmælendur áttu erfitt með að skilja 

hugtakið hópastarf og tengja það veru sinni í Fjölsmiðjunni. Viðmælendur nefndu 

allir að þeir vildu mæta í vinnuna og legðu sig fram um það sem sýnir glögglega 

að hugmyndafræði Fjölsmiðjunnar ber árangur. Vinnustaðurinn er  skemmtilegur 

og fjölbreyttur þannig að nemendur vilja vera hluti af hópi í Fjölsmiðjunni. Ef 

nemandi í Fjölsmiðjunni finnur sig illa í hópi eða á í togstreitu við hópinn sem 

hann tilheyrir reynir starfsfólk Fjölsmiðjunnar að finna honum góðan hóp sem 

getur aðstoðað hann við að finna sjálfan sig og þroska hann í mannlegum 

samskiptum.  

Máttur þeirrar félagslegu umgjörðar sem Fjölsmiðjan hefur kennir ungu fólki 

sjálfsaga, virðingu, traust og samhygð. Ungmennin öðlast aukið sjálfstraust og 

sjálfið styrkist þannig að þau eru betur í stakk búin til að takast á við áskoranir 

eins og nám og vinnu. Þar af leiðandi hefur hópastarf í Fjölsmiðjunni 

uppeldislegt gildi og getur aukið lífsgæði ungs fólks á krossgötum í lífinu. 

Rannsóknir sýna að einstaklingur mótast ekki síður í hópi en einn og sér. Þar 

getur hann endurspeglað tilfinningar sínar og styrkleika. Félagsleg staða hefur 

afgerandi þýðingu fyrir skapgerðaþroska og þar af leiðandi lífsgæði einstaklings 

(Árni Guðmundsson, 2007; Sjölund, 1965).   

Rannsókn Guðrúnar Guðmundsdóttur frá árinu 2005 sýnir að Fjölsmiðjan hefur 

að leiðarljósi það langtíma markmið að efla sjálfstraust ungs fólks og hjálpa því 

að finna sínu réttu braut í lífinu. Frá því að Fjölsmiðjan tók til starfa árið 2001 

hafa rúmlega fjögur hundruð nemendur stundað þar vinnu, þar af hafa rúm 

áttatíu prósent þeirra fundið sér farveg í lífinu að nýju. Án efa er hægt að telja 
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þetta afar góðan árangur og með þessu móti hefur Fjölsmiðjan sannað 

uppeldislegt gildi sitt. 

6.1 Hugmyndir rannsakanda  

Eftir dvöl rannsakanda í Fjölsmiðjunni og viðtöl við einstaka nemendur komu 

ýmsar hugmyndir upp í kollinn. Rannsakandi setur hugmyndir sínar fram og 

vonar að þær endurspegli vonir og væntingar nemenda í Fjölsmiðjunni.    

Í Fjölsmiðjunni ætti að vera gott upplýsingaflæði um ýmisskonar 

sjálfsstyrkingarnámskeið sem gætu eflt sjálfsmynd ungs fólks og hjálpað þeim 

að vinna úr erfiðri reynslu. Rannsakandi telur meðferð eins og Hugræna 

atferlismeðferð (e. mindfulness) góða lausn til að öðlast sjálfsaga og 

sjálfsþekkingu. Eins og áður hefur komið fram búa unglingar með frávikshegðun 

oft yfir hugsanaskekkju sem veldur því að þeir mistúlka eða oftúlka atburði. Slíkt 

námskeið er tilvalin leið til að leiðrétta þessa hugsanaskekkju. Einnig sem 

meðferð gegn þunglyndi, kvíða og streitu. 

Námskeið í ræðuhöldum og framkomu er góð leið til að efla sjálfstraust og 

mannleg samskipti. Fjölsmiðjan hefur hug á að hvetja nemendur sína til að fara 

á Dale Carnigie námskeið og styrkja þá til þess. Rannsakandi telur það afar 

jákvætt, það er mikilvægt að kostnaður sé enginn fyrir viðkomandi vegna þess 

að slíkar hindranir geta komið í veg fyrir áhuga. Það sýndi sig glögglega í 

viðtölum  og vettvangsnámi í Fjölsmiðjunni að peningar skipta ungmenni miklu 

máli. Ef þau geta komist hjá því að borga er það ávallt ákjósanlegasti kosturinn.   

Samstarf við íþrótta- og tómstundafélög væri tilvalin leið til að auka áhuga á 

félagsstarfi og heilbrigðum lífsstíl. Starfsemin gæti þá verið kynnt fyrir 

ungmennunum og þau efld til að taka þátt í henni. En eins og áður hefur komið 

fram er tómstunda- og félagstarf mikil forvörn gegn andfélagslegri hegðun 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fl., 2009b). 

Á heimasíðu dönsku „Produktionsskolerne“ kemur fram að samstarf sé við aðra 

skóla erlendis. Einnig talaði forstöðumaður Fjölsmiðjunnar um samstarf við 

danska skóla (Þorbjörn Jensson munnleg heimild, 06. október 2009 og 04. 

febrúar 2010; Produktionskolerne i Danmark, 2010). Rannsakandi veltir fyrir sér 

hvort nemendaskipti til lengri eða skemmri tíma gætu verið skemmtileg og 

gagnleg leið til að auka reynslu og viðsýni nemenda í Fjölsmiðjunni. 
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Lífsleikni er námsgrein sem verður æ meira áberandi í námsskrá skólanna. 

Enda er mikil vakning á mikilvægi námsgreinarinnar og styrkleikum hennar. 

Lífsleikni byggir á miklu hópastarfi og býr yfir uppeldislegu- og félagslegu gildi. 

Jafnframt eykur lífsleikni getu einstaklinga til að takast á við kröfur og áskoranir 

daglegs lífs. (Erla Kristjánsdóttir og fl., 2004: 7-8; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010) Rannsóknir sýna tenginu lífsleikni og 

námsárangurs (Erla Kristjánsdóttir og fl., 2004: 5).  Hægt er að segja að 

nemendur takist á við lífsleikni í gegnum vinnu sína í Fjölsmiðjunni þar sem 

áhersla er á að finna sjálfan sig og hlutverk sitt í lífinu, ásamt því að efla sjálfs- 

og félagsvitund. Námsráðgjafi hefur komið með tillögu við 

Menntamálaráðuneytið um að fá vinnu skjólstæðinga sinna í Fjölsmiðjunni 

metna á við lífsleiknieiningar í framhaldsskóla og hefur verið vel tekið í þá tillögu 

(Sólveig Þorvaldsdóttir, 10. ágúst 2010, munnleg heimild). 

Hugmyndakassi þar sem ungmenni Fjölsmiðjunnar gætu komið óskum sínum á 

framfæri væri snjöll lausn til að koma til móts við langanir skjólstæðinga 

Fjölsmiðjunnar og þar af leiðandi spyrnt gegn óánægju og takmarkaðs skilnings 

á aðstæðum og aðgerðum. Þá væri tilvalið að verða við einni ósk annað slagið 

til að virða skoðanir þeirra og til þess að þeir sjái sýnilegar úrbætur. 

Unglingalýðræði gæti birst í formi stórfundar sem yrði haldinn tvisvar á ári. Þar 

sem stjórn Fjölsmiðjunnar, starfsfólk og nemendur kæmu saman og ræddu ýmis 

mál sem tengjast stofnuninni svo sem ýmis fríðindi í starfi, tónlist á vinnutíma, 

skreytingu umhverfis svo sem á veggjum, mataræði, strætóferðir, laun og fleira. 

Sköpunarstarf er nærandi og er góð leið til að virkja hóp saman og auka 

samheldni. Rannsakandi telur það góða hugmynd að nemendur Fjölsmiðjunnar 

ynnu saman að betri heimasíðu fyrir Fjölsmiðjuna, þar sem þeir sjálfir ákvæðu 

meðal annars útlit og settu inn myndir. Jafnframt væri tilvalið að skreyta veggi 

Fjölsmiðjunnar, þar sem hver deild sæi um sitt svæði. 

Stúlkur eru í miklum minnihluta í Fjölsmiðjunni (Fjölsmiðjan, 2007) og 

rannsakandi veltir fyrir sér ástæðunni. Gæti verið að umhverfi Fjölsmiðjunnar sé 

meira aðlagað að drengjum? Ef horft er á deildirnar sem þar eru starfandi eru 

þær frekar miðaðar að áhugamálum drengja svo sem bíladeild, tölvudeild og 

rafdeild. Það er staðreynd að eftir að hönnunardeild tók til starfa hefur hlutfall 

stúlkna aukist (Fjölsmiðjan, 2007). Í umræðunni í dag er mikið rætt um kynin og 
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mikilvægi þess að kven- og karlgera ekki hluti, samt sem áður virðast ákveðin 

áhugamál frekar sótt af öðru hvoru kyninu. Hvernig væri að hafa deild þar sem 

verkefni væru í samstarfi við snyrtivöru-heildsölur og fyrirtæki? Rannsakandi 

telur að með slíkri deild væri hægt að auka hlutfall stúlkna og koma til móts við 

ákveðinn hóp. Einnig væri hægt í samvinnu við snyrtifræðing að halda námskeið 

um almenna húð- og líkamsumhirðu og þar með bæta sjálfsvirðingu og 

sjálfsmynd nemenda Fjölsmiðjunnar. 

Áhugavert væri ef rannsókn Guðrúnar Guðmundsdóttur frá árinu 2005 væri 

endurtekin til að kanna hvernig ungmenni sem hlotið hafa náms- og 

starfsendurhæfingu í Fjölsmiðjunni reiðir af. Þannig yrði eftirfylgni gætt á 

rannsakandahópnum. Spennandi væri að sjá hvort niðurstöður væru 

sambærilegar í dag. 
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7. Lokaorð  

Málefni ungmenna eru rannsakanda hugleikin. Það eru forréttindi að vinna með 

ungmennum, fá að taka þátt í að móta þau og efla. Ungmenni eru miklir 

hugmynda- og þekkingarsmiðir, þau eru hin nýja kynslóð vinnumarkaðarins og 

munu halda samfélaginu gangandi. Sum þeirra fara villu vegar á lífsleið sinni, 

ýmsar ástæður geta verið fyrir því, svo sem bágt bakland eða slæm reynsla af 

lífinu, skólakerfinu eða vinnumarkaðinum. Það er mikilvægt að fjárfesta í velferð 

ungs fólks og styðja við bakið á því. Allir ættu að hafa forsendur til að lifa farsælu 

og góðu lífi þar sem möguleikar hvað varðar nám og vinnu væru samkvæmt 

þörfum hvers og eins.   

Það er allt of stór hópur ungmenna sem á við andleg- líkamleg- og félagsleg 

vandamál að etja í dag. Vandamálið er stórt og yfirgripsmikið og fer sívaxandi, 

þar af leiðandi er mikilvægt að missa ekki yfirsýn. Rannsakendur hjá WHO 

(2005b) líkja vandamálinu við tímasprengju og ef engar markvissar aðgerðir 

verða gerðar í bráð mun ungdómurinn  fljótlega verða fórnarlömb hennar. 

Rannsóknir sýna alvarleika málsins og það er mikilvægt að hlusta á viðvaranir. 

Mikla vitneskju er að finna í rannsóknarniðurstöðum eins og komið hefur fram og 

með markvissum úrræðum væri hægt að byggja brú frá þekkingu yfir í 

framkvæmd og styðja við bakið á ungu fólki. 

Skipulagt hópastarf  uppeldis- og menntastofnana sem sérhæfa sig í að vinna 

með og aðstoða ungt fólk hefur forvarnargildi. Til þess að slíkt starf geti 

blómstrað þarf meðbyr þjóðfélagsins og skilning á mikilvægi slíkrar starfsemi. 

Fjárveiting þarf að vera á föstum fjárlögum en ekki geðþóttaákvörðun hverju 

sinni. Með þessari rannsókn vonar rannsakandi að honum takist að varpa ljósi á 

mátt og uppeldislegt gildi hópastarfs í Fjölsmiðjunni sem styrkir ungt fólk á 

krossgötum. Í ár hefur Fjölsmiðjan fengið nýtt og betra húsnæði og má segja að 

það séu tímamót í starfi stofnunarinnar. Aðstaða og möguleikar hafa breyst til 

hins betra. Vonandi fær Fjölsmiðjan aukið fjármagn í framtíðinni til viðhalds, 

framleiðslu og meðferðarúrræða. 
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Ég óska Þorbirni Jensyni, Guðrúnu Kristinsdóttur, öðru starfsfólki og nemendum 

Fjölsmiðjunnar velgengni. Jafnframt óska ég þess að öll ungmennum á 

krossgötum í lífinu megi auðnast að finna drekann í sjálfum sér. 

Lífið krefst aðeins þess styrks sem við eigum til. 

Aðeins eitt afrek er mögulegt - að þurfa ekki að flýja. 

  

(Dag Hammarskjöld (1905-1961), 2010). 
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Viðauki I  

 

 
                                    Tómstunda- og félagsmálafræði 

Lokaverkefni til B.A.- prófs 
 

Reykjavík  17.05.2010                                                                                                               
 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Undirrituð er á lokaári í Tómstunda- og félagsmálafræði í Háskóla Íslands. 

Í rannsókninni verður leitast við að varpa ljósi á sýn ungmenna á hópastarfi í 

Fjölsmiðjunni og því uppeldislega gildi sem það hefur. 

Rannsóknin er gerð með það að leiðarljósi að skýr uppeldisleg markmið 

hópastarfs auki möguleika á framþróun og almennum skilningi á mikilvægi 

mennta- og uppeldisstofnana á borð við Fjölsmiðjuna. 

 

Markmið rannsóknar er að:  

 Sýna fram á að hópastarf hafi uppeldislegt gildi. 

 Sýna hvernig hópastarf getur aukið náms- og starfsárangur, ásamt því að 

bæta lífsgæði ungmenna með frávikshegðun. 

 Sýna hvernig hópstarf getur styrkt sjálfsmynd og aukið félagsþroska. 

 Skoða viðhorf ungmenna í Fjölsmiðjunni til starfsemi stofnunarinnar. 

 Skoða starfsemi  og hugmyndafræði Fjölsmiðjunnar.   

 Sýna fram á mikilvægi Mennta- og uppeldisstofnanna á borð við 

Fjölsmiðjuna. 

 Öðlast innsýn og reynslu á vettvangi þar sem starfað er með ungu fólki á 

krossgötum í lífinu. 

 

Fyrirkomulag rannsóknar 

Viðmælendur eru ungmenni í Fjölsmiðjunni, átján ára og eldri. Þeir eru valdir af 

handahófi og tekið verður eitt viðtal við hvern þátttakenda.   

Áætlað er að viðtölin taki um það bil fjörutíu mínútur. Þau verða hljóðrituð með 

leyfi þátttakenda og vélrituð orðrétt upp, án auðkenna. Unnið verður með 
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niðurstöður samkvæmt rannsóknaraðferðum eigindlegra rannsókna. Að 

rannsókn lokinni verður upptökum eytt.  

Viðtalið í heild sinni mun einungis verða skoðað af undirritaðri og leiðbeinanda 

hennar, Árna Guðmundssyni aðjunkt hjá Háskóla Íslands. 

Ég hef mikinn áhuga á að fá þig til samstarfs þar sem ég tel að reynsla þín og 

skoðanir skipti máli fyrir rannsóknina og þar af leiðandi fyrir ungt fólk á 

krossgötum í lífinu. 

 

Með fyrirfram þakklæti.   

Jóhanna Björt Guðbrandsdóttir 

Netfang: johannabg@hotmail.com 

Gsm: 693 1207 

 

mailto:johannabg@hotmail.com
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Viðauki II 

Lykilspurningar viðtala 

 

1. Hvað finnst þér vera hópastarf í Fjölsmiðjunni? 

2. Hvað finnst þér hópastarf í Fjölsmiðjunni hafa gert fyrir þig? 

3. Hvernig finnst þér Fjölsmiðjan aðstoða ungt fólk á krossgötum í 

lífinu? 

4. Hvernig vilt þú hafa hópastarfið (vinnufyrirkomulagið) í 

Fjölsmiðjunni? 

5. Hvernig hefur Fjölsmiðjan aðstoðað þig í námi eða starfi? 

6. Hvernig mundir þú segja að líf þitt hafi breyst eftir að þú byrjaðir 

í Fjölsmiðjunni? 

 


